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คำำ�นำำ�

ความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจในภููมิิภาคเอเชีีย-แปซิิฟิิก  หรืือ เอเปค
(Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็็นการรวมตััวระหว่่าง
เขตเศรษฐกิิ จ ในภูู มิิ ภ าคเอเชีี ย -แปซิิ ฟิิ ก ก่่ อ ตั้้� ง ขึ้้� น เมื่่� อ ปีี พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989) มุ่่�งเน้้นความเจริิญเติิบโตและการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของภููมิิภาค
ด้้วยการผลัักดัันการเปิิดเสรีีการค้้าและการลงทุุน การรวมตััวทางเศรษฐกิิจ
และความร่่วมมืือทางวิิชาการ  โดยการดำำ�เนิินการจะตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
ฉัันทามติิและความสมััครใจ ปััจจุุบัันมีีสมาชิิก  21 เขตเศรษฐกิิจ ได้้แก่่
ออสเตรเลีีย บรููไน แคนาดา ชิิลีี จีีน จีีนฮ่่องกง อิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้
มาเลเซีีย เม็็กซิิโก นิิวซีีแลนด์์ ปาปััวนิิวกิินีี เปรูู ฟิิลิิปปิินส์์ รััสเซีีย สิิงคโปร์์
จีีนไทเป ไทย สหรััฐอเมริิกา และเวีียดนาม สำำ�หรัับกลไกการดำำ�เนิินงาน
ในแต่่ละปีีจะเป็็นความรัับผิิดชอบของสมาชิิกที่่�ได้้รัับเลืือกให้้เป็็นเจ้้าภาพ
ของการประชุุมปีีนั้้�น ๆ
คณะรััฐมนตรีีในคราวประชุุม เมื่่�อวัันที่่� 20 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2555
มีีมติิเห็็นชอบให้้ประเทศไทยเป็็นเจ้้าภาพการประชุุมกรอบความร่่วมมืือเอเปค
ในปีี พ.ศ. 2565 และต่่ อ มาเมื่่� อ วัั น ที่่� 29 กัั น ยายน พ.ศ. 2563
นายเฉลิิมชััย ศรีีอ่่อน รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ได้้อนุุมััติิ
ให้้จััดการประชุุมรััฐมนตรีีความมั่่�นคงอาหารเอเปค ในช่่วงที่่�ไทยเป็็นเจ้้าภาพ
การประชุุมเอเปค ปีี พ.ศ. 2565 และการประชุุมที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร  ในฐานะหน่่วยประสานงานหลััก
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ได้้ดำำ�เนิินการจััดการประชุุมรััฐมนตรีี
ความมั่่�นคงอาหารเอเปค ครั้้�งที่่� 7 ซึ่่�งผลลััพธ์์ที่่�เป็็นรููปธรรม คืือ การรัับรอง
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

“แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573” ซึ่่�งเป็็น
เอกสารสำำ�คัั ญ ในการพัั ฒ นาการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความมั่่� น คงอาหารในภูู มิิ ภ าค
เอเชีี ย -แปซิิ ฟิิ ก  เมื่่� อ ต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ ความท้้ า ทายที่่� เ กิิ ด จากการแพร่่ ร ะบาดของ
โรคโควิิ ด -19 และให้้ ส มาชิิ ก เอเปคมีี แ ผนที่่� ชัั ด เจน มีี เ ป้้ า หมาย และวัั ด ผลได้้
และสามารถบรรลุุความมั่่� น คงอาหารและโภชนาการได้้ ภ ายในปีี พ.ศ. 2573
โดยกำำ�หนดประเด็็นสำำ�คััญ 6 หััวข้้อ ได้้แก่่ (1) เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
(2) ผลิิตภาพ  (3) ความครอบคลุุม (4) ความยั่่�งยืืน (5) ความเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่าง
ภาครััฐและเอกชน และ (6) การกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ชาญฉลาด และการดำำ�เนิินการ
ตามแผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573 ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการรัับรองแผนปฏิิบััติิการ
ภายใต้้ แผนงานความมั่่� นคงอาหารมุ่่� งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573 ในการประชุุมรัั ฐมนตรีี
ความมั่่�นคงอาหารเอเปค ครั้้�งที่่� 7 เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม พ.ศ. 2565
ในการนี้้� ประเทศไทย มุ่่�งหวัังที่่�จะสนัับสนุุนให้้เอเปค มีีการเจริิญเติิบโต
ในระยะยาว มีี ภูู มิิ คุ้้� มกัั น  มีี ค วามครอบคลุุม ความสมดุุล และความยั่่� ง ยืื น
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับวิิสัยั ทััศน์์ปุุตราจายา พ.ศ. 2583 แผนปฏิิบัติั กิ ารอาโอทีีอาโรอา รวมถึึง
หััวข้้อหลัักของการเป็็นเจ้้าภาพเอเปคของไทย คืือ “OPEN. CONNECT. BALANCE.”
หรืือ “เปิิดกว้้างสร้้างสััมพัันธ์์ เชื่่�อมโยงกััน สู่่�สมดุุล” และแนวคิิดเศรษฐกิิจชีีวภาพ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เศรษฐกิิจสีีเขีียว Bio – Circular - Green Economy หรืือ
BCG Model
กองเศรษฐกิิจการเกษตรระหว่่างประเทศ
สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร

กัันยายน พ.ศ. 2565
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แผนปฏิิบััติิการ
ภายใต้้แผนงาน
ความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
จััดทำำ�โดย ไทย พ.ศ. 2565
แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
จะสร้้างระบบอาหารที่่�เปิิดกว้้าง เป็็นธรรม โปร่่งใส 
มีีป ร ะ สิิ ทธิิ ผ ล ยั่่� ง ยืื น แ ล ะ มีี ภููมิิ คุ้้� ม กัั น ที่่� สร้้ า ง
ความมั่่�นใจว่่าทุุกคนสามารถเข้้าถึึงอาหารที่่�เพีียงพอ
มีีความปลอดภััยที่่� ส ามารถซื้้� อ ได้้ และมีีคุุณค่่าทาง
โภชนาการได้้อย่่างสม่ำำ�� เสมอ ตรงตามความต้้องการ
และรสนิิยมทางอาหาร เพื่่� อการมีีชีีวิิตที่่�ดีี และสุุขภาพ
ที่่�แข็็งแรง

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

1

บทนำำ�
เขตเศรษฐกิิ จ เอเปคยัั ง คงยึึดมั่่� น พัั น ธกิิ จ และหลัั กก ารของเอเปค ได้้ แ ก่่ ความสมัั ค รใจ
การไม่่มีีผลผููกพัันทางกฎหมาย และความเป็็นเอกฉัันท์์ ตลอดจนความเป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�เท่่าเทีียมกััน
ความรัับผิิดชอบร่่วมกััน การเคารพซึ่่�งกัันและกััน ความสนใจร่่วมกััน และผลประโยชน์์ร่่วมกััน
ในเอกสารวิิสััยทััศน์์ปุุตราจายา พ.ศ. 2583 ผู้้�นำำ�เขตเศรษฐกิิจมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้าง “เอเปคให้้เป็็น
ประชาคมที่่�เปิิดกว้้าง มีีพลวััต  พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง และ
มีีสัันติิภาพ” ภายในปีี พ.ศ. 2583 นอกจากนี้้� แผนปฏิิบััติิการ
อาโอทีีอาโรอาภายใต้้วิิสััยทััศน์์ปุุตราจายา พ.ศ. 2583 ระบุุว่่า
“กรอบการทำำ� งานเอเปคและกรอบการทำำ� งานย่่ อ ยของเอเปค
จะจััดทำำ�ข้้อกำำ�หนดเพื่่�อขัับเคลื่่�อนวิิสััยทััศน์์ปุุตราจายา พ.ศ. 2583
ในแผนงานและแผนกลยุุทธ์์ของพวกเขา”
  
โดยเฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงอาหาร แผนปฏิิบััติิการ
อาโอทีีอาโรอา เน้้นย้ำำ��ถึึงการดำำ�เนิินการร่่วมกัันของเขตเศรษฐกิิจ
ที่่� จ ะต้้ อ งดำำ� เนิิ น การเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความมั่่� น คงอาหารที่่� ยั่่� ง ยืื น
ความปลอดภััยของอาหาร  และสร้้างโภชนาการที่่�ดีีขึ้้�นสำำ�หรัับทุุกคน
ตลอดจนลดการสูู ญ เสีี ย อาหารและขยะอาหารในภูู มิิ ภ าค
ด้้ ว ยการส่่ ง เสริิ ม การค้้ า สิิ น ค้้ า เกษตรและอาหาร  ความยั่่� ง ยืื น
ทางการเกษตรและนวััตกรรม
   แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573 (แผนงาน
พ.ศ. 2573) ได้้กล่่าวถึึงแผนปฏิิบััติิการอาโอทีีอาโรอา และการนำำ�
แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2563 ที่่�ผ่่านมา ปฏิิญญา
นิิอิิกาตะว่่าด้้วยความมั่่�นคงอาหารเอเปค พ.ศ. 2553 ฉบัับแรก 
ตลอดจนปฏิิญญาและแถลงการณ์์ร่่วมอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตั้้�งแต่่
การจััดตั้้�งกรอบการทำำ�งานหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร 
ในปีี พ.ศ. 2554 แผนกลยุุทธ์์และแผนงานอื่่�น ๆ และอีีกหลาย
แผนงานภายใต้้กรอบการทำำ�งานเอเปคและกรอบการทำำ�งานย่่อย
รวมถึึงแผนงาน ลา เซเรนา สำำ� หรัั บ สตรีี แ ละการเติิ บ โต
อย่่างครอบคลุุม (พ.ศ. 2562-2573) หลัักการของประเด็็นที่่�มีีความคาบเกี่่�ยวกัันของมาตรการกีีดกััน
ทางการค้้าที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี ซึ่่�งตกลงกัันในการประชุุมรััฐมนตรีีเอเปค ในปีี พ.ศ. 2561 แถลงการณ์์เอเปค
ว่่าด้้วยการส่่งเสริิมการใช้้มาตรฐานข้้อมููลทั่่�วโลกที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันได้้ในการประชุุมระดัับรััฐมนตรีีเอเปค
แนวทางของเอเปคและแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี สำำ� หรัั บ การนำำ� มาตรฐานข้้ อ มูู ล สากลมาใช้้ ใ นวงกว้้ า ง
และเป้้าหมายโบกอร์์ ซึ่่�งได้้มีีบรรจุุไว้้ในเป้้าหมายของแผนงาน พ.ศ. 2573
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มุุมมองที่่�สำำ�คััญของแผนงาน พ.ศ. 2573 คืือ ความเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่างภาครััฐและเอกชน
ซึ่่ง� เป็็นหนึ่่�งในองค์์ประกอบพื้้�นฐานของหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร โดยเจตนาที่่�แท้้จริิง
ของความเป็็นหุ้้�นส่่วนนี้้� คืือ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าภาคเอกชนจะมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาและการดำำ�เนิินการ
ตามหััวข้้อการดำำ�เนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องของแผนงาน พ.ศ. 2573 ซึ่่�งการมีีส่่วนร่่วมได้้ปรากฏในเอกสาร
รายงานของสภาที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจเอเปค ต่่อผู้้�นำำ�เขตเศรษฐกิิจ
เอเปค ในปีี พ.ศ. 2564 สภาที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจเอเปค ขอให้้
เอเปคสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการของแนวทางที่่�ครอบคลุุมทั้้�งระบบ
เพื่่�อความมั่่�นคงอาหาร  และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบทบาทของภาคเอกชน
จะขยายออกไปและช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม การมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการบรรลุุ
เป้้าหมายความมั่่�นคงอาหาร
ความมั่่� น คงอาหาร  เป็็ น ประเด็็ น ที่่� ซัั บ ซ้้ อ นและมีี
ความคาบเกี่่�ยวกัันของกรอบการทำำ�งานของเอเปคและโครงการต่่าง ๆ
ซึ่่�งรวมถึึงหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร  (พีีพีีเอฟเอส)
การหารืือระดัับสููงด้้านเทคโนโลยีีชีีวภาพทางการเกษตร  (เอชแอล
พีีดีีเอบีี) คณะทำำ�งานความร่่วมมืือทางวิิชาการด้้านการเกษตร 
(เอทีี ซีี ดัั บ เบิิ ล ยูู จีี ) คณะทำำ� งานด้้ า นมหาสมุุทรและการประมง
(โอเอฟดัั บ เบิิ ล ยูู จีี ) คณะอนุุกรรมการด้้ า นมาตรฐานและ
การรัับรอง (เอสซีีเอสซีี) ทั้้�งนี้้� การยกร่่างแผนปฏิิบััติิการภายใต้้
แผนงาน พ.ศ. 2573 (แผนปฏิิบััติิการ พ.ศ. 2573) และการติิดตาม
ความก้้าวหน้้าของแผนปฏิิบััติิการ พ.ศ. 2573 อยู่่�ในความรัับผิิดชอบ
ของพีีพีีเอฟเอส
แผนปฏิิบััติิการ พ.ศ. 2573 กำำ�หนดให้้มีีการดำำ�เนิินการหรืือ
ข้้อริิเริ่่�มตามความสมััครใจ ซึ่่�งเขตเศรษฐกิิจสามารถดำำ�เนิินการ
รายเขตเศรษฐกิิ จ หรืื อ ดำำ� เนิิ น งานร่่ ว มกัั น ได้้ เพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ
การดำำ�เนิินงานตามแผนงาน พ.ศ. 2573 รวมถึึงการประเมิิน
ความก้้ า วหน้้ า ตามเป้้ า หมายของแผนงาน พ.ศ. 2573
โดยเขตเศรษฐกิิจจะทบทวนและปรัับปรุุงแผนปฏิิบััติิการ  พ.ศ. 2573 เมื่่�อเวลาผ่่านไป เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
แผนปฏิิ บัั ติิ ก ารฉบัั บ นี้้� ยัั ง คงครอบคลุุม สมดุุล และสอดคล้้ อ งกัั บ ทุุกองค์์ ป ระกอบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
แผนปฏิิ บัั ติิ ก าร  พ.ศ. 2573 มีี จุุดมุ่่� ง หมายให้้ เ ป็็ น เอกสารที่่� ส ามารถปรัั บ เปลี่่� ย นได้้ ทุุก เมื่่� อ
และเขตเศรษฐกิิจเอเปคจะดำำ�เนิินงานบนพื้้�นฐานตามเงื่่�อนไขของแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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แผนปฏิิบััติิการ

ของประเด็็นการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ

เทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลและ
นวััตกรรม
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
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ผลิิตภาพ

ความ
ครอบคลุุม

ความยั่่�งยืืน

ความเป็็น
หุ้้�นส่่วนระหว่่าง
ภาครััฐและเอกชน

การกำำ�หนด
เป้้าหมาย
ที่่�ชาญฉลาด
และ
การดำำ�เนิินการ
ตามแผนงาน
ความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี
พ.ศ. 2573

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
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เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
มีีศัักยภาพในการปฏิิรููประบบอาหาร
และเสริิมสร้้างความมั่่�นคงอาหาร
และเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
ของวิิสััยทััศน์์ปุุตราจายา พ.ศ. 2583
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

8ก) เมื่่�อสิ้้�นสุุดปีี พ.ศ. 2565 ให้้ประเมิินการดำำ�เนิินงานของกรอบการทำำ�งาน
� จะส่่งเสริิมการนำำ�มาตรฐานข้้อมููลสากล
� ๆ ของเอเปค ซึ่่ง
และกรอบการทำำ�งานย่่อยอื่่น
สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์อาหารและการเกษตรมาใช้้ในวงกว้้าง และการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ในการทำำ�งานเพื่่� อปรัับปรุุงเทคโนโลยีีที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต การตรวจสอบย้้อนกลัับ
ของห่่วงโซ่่อุุปทาน เทคโนโลยีีทางการเงิินที่่�เป็็นนวััตกรรมที่่�เข้้าถึึงได้้ และเอกสาร
ดิิจิิทัั ล ที่่� ทำำ� งานร่่ ว มกัั น ได้้ รวมถึึ ง เพื่่� อการค้้ า และกำำ�ห นดประเด็็ น สำำ�คัั ญ สำำ�หรัั บ
การทำำ� งานต่่ อ ไปเพื่่� อให้้ เ กิิดการทำำ� งานร่่ ว มกัั น ทั่่� ว ทั้้� ง ภูู มิิภ าคผ่่ า นห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า
ด้้านอาหาร โดยมีีการทบทวนความคืืบหน้้าภายใน ปีี พ.ศ. 2568

วััตถุุประสงค์์:

ประเมิินความสามารถของกรอบการทำำ�งานและกรอบการทำำ�งานย่่อยอื่่�น ๆ ของเอเปค
และหากเป็็นไปได้้ ในการส่่งเสริิมการออกนโยบายเพื่่�อนำำ�มาตรฐานข้้อมููลสากลสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์
อาหารและการเกษตร  เทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�ทำำ�งานร่่วมกััน มาใช้้ในวงกว้้าง และกำำ�หนดประเด็็นสำำ�คััญ
สำำ�หรัับการจััดลำำ�ดัับการทำำ�งานต่่อไป
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิ จ สนัั บ สนุุนให้้ มีี ก ารส่่ ง เสริิ ม และหากเป็็ น ไปได้้ ในการออกนโยบายเพื่่� อ นำำ�
มาตรฐานข้้อมููลสากลสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์อาหารและการเกษตร  และเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันได้้
อื่่�น ๆ มาใช้้ในวงกว้้าง เพื่่�อปรัับปรุุงเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต การตรวจสอบย้้อนกลัับของ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน เทคโนโลยีีทางการเงิินที่่�เป็็นนวััตกรรมที่่�เข้้าถึึงได้้ และเอกสารดิิจิิทััลที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันได้้
รวมถึึงเพื่่�อการค้้า
แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ระบุุกรอบการทำำ�งานและกรอบการทำำ�งานย่่อยของเอเปค ที่่�ดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผลิิตภััณฑ์์อาหารและการเกษตร  และการผลิิต ตลอดจนระบุุแนวทางปฏิิบััติิที่่�ประสบ
ความสำำ�เร็็จในการส่่งเสริิมการนำำ�มาตรฐานข้้อมููลสากลมาใช้้ รวมถึึงเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันได้้ที่่�ส่่งผลให้้เกิิดการปรัับปรุุงเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต การตรวจสอบ
ย้้อนกลัับของห่่วงโซ่่อุุปทาน เทคโนโลยีีทางการเงิินที่่�เป็็นนวััตกรรมที่่�เข้้าถึึงได้้และเอกสาร
ทางดิิจิิทััล
2. ระบุุสาขาเป้้าหมายของการดำำ�เนิินงานภายใต้้ 8ก) ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการพััฒนา และควรได้้รัับ
การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญสำำ�หรัับการทำำ�งานต่่อไป
3. สำำ�รวจวิิธีีการส่่งเสริิมการนำำ�มาตรฐานข้้อมููลสากลสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์อาหารและการเกษตร 
และเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันได้้ มาใช้้ในวงกว้้าง
4. ออกแบบหััวข้้อการดำำ�เนิินงาน เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ทัักษะ ความเข้้าใจของมาตรฐานข้้อมููลสากล
5. แบ่่ ง ปัั น แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี เ กี่่� ย วกัั บ เทคโนโลยีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การผลิิ ต ก ารตรวจสอบ
ย้้อนกลัับของห่่วงโซ่่อุุปทาน เทคโนโลยีีทางการเงิินที่่�เป็็นนวััตกรรมที่่�เข้้าถึึงได้้ และ
เอกสารทางดิิจิิทััลที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันได้้
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

ภายในสิ้้�นปีี พ.ศ. 2568 การประเมิินความก้้าวหน้้าของเขตเศรษฐกิิจสมาชิิก ที่่�ประสบ
ความสำำ�เร็็จในการส่่งเสริิมและหากเป็็นไปได้้การออกนโยบาย ในการนำำ�มาตรฐานข้้อมููลสากลและ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันได้้ มาใช้้ในวงกว้้าง เพื่่�อส่่งเสริิมเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต 
การตรวจสอบย้้อนกลัับของห่่วงโซ่่อุุปทาน เทคโนโลยีีทางการเงิินที่่�เป็็นนวััตกรรมที่่�เข้้าถึึงได้้ และ
เอกสารดิิจิิทััล และกำำ�หนดประเด็็นในการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญสำำ�หรัับการทำำ�งานต่่อไป
เป้้าหมาย: ภายในสิ้้�นปีี พ.ศ. 2568
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: มากกว่่า 1 เขตเศรษฐกิิจ
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

8ข) ระบุุ แ ละส่่ ง เสริิมรัั ฐ บาลอย่่ า งแข็็ ง ขัั น ในการออกมาตรการเพื่่� อให้้ เ กิิด
การเข้้าถึึงและแนะนำำ�เทคโนโลยีีและสิินค้้าที่่�เป็็นนวััตกรรม  รวมถึึงการสนัับสนุุนการวิิจััย
และพัั ฒนาเทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ เช่่น เกษตรอััจฉริิยะ และแบ่่งปัันประสบการณ์์/
แนวทางที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในเขตเศรษฐกิิจและองค์์กรระหว่่างประเทศอื่่�น ๆ

วััตถุุประสงค์์:

ปรัับปรุุงการเข้้าถึึงและส่่งเสริิมการแนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นนวััตกรรมและเทคโนโลยีี รวมถึึง
การสนัับสนุุนการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ เช่่น เกษตรอััจฉริิยะ และแบ่่งปัันประสบการณ์์
ของแนวทางที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในเขตเศรษฐกิิจและองค์์กรระหว่่างประเทศอื่่�น ๆ
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิ จ จะส่่ ง เสริิ ม ให้้ ร ะบุุและส่่ ง เสริิ ม อย่่ า งแข็็ ง ขัั น ให้้ รัั ฐ บาลออกมาตรการเพื่่� อ ให้้
เกิิดการเข้้าถึึง ตลอดจนแนะนำำ�เทคโนโลยีีและสิินค้้าที่่�เป็็นนวััตกรรม รวมถึึงการสนัับสนุุนการวิิจััย
และพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้น้� ใหม่่ เช่่น เกษตรอััจฉริิยะ

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. แบ่่งปัันประสบการณ์์ของแนวทางที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยเขตเศรษฐกิิจ
และองค์์กรระหว่่างประเทศอื่่�น ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมความร่่วมมืือในการระบุุความสนใจร่่วมกัันของ
ภููมิิภาคเอเปค ตลอดจนการทบทวนนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องและการจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ/
การสััมมนา ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ออกแบบนโยบายด้้านเทคโนโลยีีนวััตกรรมดิิจิิทััลที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ เช่่น เกษตรอััจฉริิยะ
ที่่�สามารถสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันของระบบอาหารในเอเปคที่่�เกิิดจากความเสี่่�ยงด้้านภููมิิอากาศ
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ และลดการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทานอาหารและ
การเกษตรจากภาวะวิิกฤตและความตึึงเครีียด
3. ส่่ ง เสริิ ม ระบบติิ ดต ามที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยข้้ อ มูู ล เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุงการปฏิิ บัั ติิ ต ามแผนงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมการเกษตรเพื่่�อเพิ่่�มผลิิตภาพอย่่างยั่่�งยืืน
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

เขตเศรษฐกิิจแสดงให้้เห็็นถึึงการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนโครงการของรััฐบาล ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเข้้าถึึง
และส่่งเสริิมการแนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นนวััตกรรมและเทคโนโลยีี รวมถึึงการสนัับสนุุนการวิิจััย
และพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: เกาหลีีใต้้
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

8ค) ส่่ ง เสริิมและสนัั บ สนุุ น ระดัั บ ของการเข้้ า ถึึ ง โครงสร้้ า งพื้้� นฐานที่่� เ ป็็ น
บรอดแบนด์์ดิิจิิทััลเพิ่่� มขึ้้�นในพื้้� นที่่�ทุุรกัันดาร โดยการใช้้การปฏิิรููปโครงสร้้างและ
การลงทุุนที่่�จำำ�เป็็น

วััตถุุประสงค์์:

ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนระดัับการเข้้าถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เป็็นบรอดแบนด์์ดิิจิิทััลให้้เพิ่่�มขึ้้�น
ในพื้้�นที่่�ทุุรกัันดาร โดยใช้้การปฏิิรููปโครงสร้้างและการลงทุุนที่่�จำำ�เป็็น
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ดำำ�เนิินการปฏิิรููปโครงสร้้างและนโยบายเศรษฐกิิจที่่�มีีความสอดคล้้องกััน เพื่่�อส่่งเสริิม
นวััตกรรมดิิจิิทััลเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการพััฒนาผลิิตภาพและพลวััตของระบบอาหาร
2. อำำ�นวยความสะดวกด้้านการลงทุุนและการสนัับสนุุนทางการเงิิน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในพื้้�นที่่�ทุุรกัันดารด้้อยโอกาส เพื่่�อการเติิบโตที่่�ครอบคลุุมและยั่่�งยืืนของโครงสร้้างพื้้�นฐาน
บรอดแบนด์์และเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�เป็็นนวััตกรรม ที่่�มุ่่�งผสมผสานภาคเกษตรกรรมและ
อาหารเข้้ากัับเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
3. ดำำ� เนิิ น นโยบายที่่� ส่่ ง เสริิ ม การรวมภาคเอกชนและตัั ว แทนจากอุุตสาหกรรมการผลิิ ต
ทางการเกษตรและระบบอาหาร ในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานให้้เป็็นบรอดแบนด์์ดิิจิิทััล
4. ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�เป็็นนวััตกรรมในระบบอาหาร 
รวมถึึงเกษตรอััจฉริิยะ บรอดแบนด์์และอิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง (ไอโอทีี) เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิตอาหาร การจััดเก็็บ การแปรรููป และเพิ่่�มการเข้้าถึึงตลาดสำำ�หรัับ
กลุ่่�มและพื้้�นที่่�ทุุรกัันดารด้้อยโอกาส เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาชนบทและความเจริิญรุ่่�งเรืือง
สำำ�หรัับทุุกคน รวมถึึงเกษตรกร สตรีี และผู้้�ประกอบการรายย่่อย
แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. แบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีและนโยบาย เพื่่�อให้้เกิิดการปรัับโครงสร้้างที่่�สนัับสนุุนการเชื่่�อมต่่อ
ทางดิิจิิทััลและการจััดสรรทรััพยากรทางเทคนิิคที่่�เหมาะสมที่่�สุุด
2. สร้้างความเข้้มแข็็งของโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล เร่่งการปฏิิรููปทางดิิจิิทััล ลดช่่องว่่าง
ทางดิิจิิทััล ตลอดจนให้้ความร่่วมมืือในการอำำ�นวยความสะดวกในการไหลเวีียนของข้้อมููล
และเสริิมความเข้้มแข็็งของความเชื่่�อมต่่อของระบบอาหารผ่่านการบริิการบรอดแบนด์์
เช่่น 5จีี และอิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง
3. จากพื้้�นฐานของแนวทางที่่�แตกต่่างกัันของเขตเศรษฐกิิจที่่�แตกต่่างกััน และการแบ่่งปััน
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีและประสบการณ์์ การเสนอความคิิดริิเริ่่�มและโครงการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้มีี
ความพร้้อมในการใช้้งานบรอดแบนด์์ในพื้้�นที่่�ทุุรกัันดาร  และสร้้างการเข้้าถึึงเครื่่�องมืือดิิจิิทััล
ที่่�เป็็นนวััตกรรมที่่�เป็็นสากล สามารถซื้้�อได้้ และสะดวกสบายสำำ�หรัับผู้้�คนในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
โดยการเพิ่่�มการลงทุุนด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน

การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

ภายในปีี พ.ศ. 2573 การเข้้าถึึงเครื่่�องมืือดิิจิิทััลและบรอดแบนด์์รายบุุคคลและระดัับชุุมชน
ได้้เพิ่่�มขึ้้�นทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคเอเปค นอกจากนี้้� เขตเศรษฐกิิจสมาชิิกทั้้�งหมดจะสามารถสร้้างสภาพแวดล้้อม
ที่่�แข่่งขัันได้้โดยใช้้นโยบายส่่งเสริิมการลงทุุนเพื่่�อการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในพื้้�นที่่�ชนบทและพื้้�นที่่�ทุุรกัันดาร
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: คณะทำำ�งานของพีีพีีเอฟเอส คณะที่่� 2
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

8ง) เขตเศรษฐกิิจจััดหาและจััดการฝึึกอบรม  และ/หรืือ การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
เพื่่� อปรัั บ ปรุุ ง ระบบอาหาร ในประเด็็ น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความรู้้�ทางดิิจิิทัั ล และ
เสริิมสร้้างขีีดความสามารถสำำ�หรัับชุุมชนที่่�ด้้อยโอกาส โดยใช้้ประโยชน์์จากแผนงาน
ที่่�มีีอยู่่� หากเป็็นไปได้้

วััตถุุประสงค์์:

จััดหาเวทีี สำำ�หรัับทั้้�งภาครััฐและเอกชนของเขตเศรษฐกิิจสมาชิิกเอเปค เพื่่�อแบ่่งปัันประสบการณ์์
และความเชี่่� ย วชาญในการประยุุกต์์ ใช้้  ก ารส่่ ง เสริิ ม และความสำำ� เร็็ จ ของเกษตรอัั จ ฉริิ ย ะผ่่ า น
การใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ที่่�หลากหลาย เช่่น ไอโอทีี เครื่่�องส่่งสััญญาณอััตโนมััติิ ปััญญาประดิิษฐ์์ (เอไอ)
อากาศยานไร้้คนขัับ (ยููเอวีี) เป็็นต้้น
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้มีีเวทีีในการแบ่่งปัันองค์์ความรู้้� การแลกเปลี่่�ยนแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
และประสบการณ์์ ที่่� ผ่่ า นมาของความก้้ า วหน้้ า และความท้้ า ทายที่่� เขตเศรษฐกิิ จ กำำ�ลัั ง เผชิิ ญ
เพื่่�อปรัับปรุุงระบบอาหาร ผ่่านโครงการพััฒนาความรู้้�ทางดิิจิิทััล และส่่งเสริิมให้้ชุุมชนที่่�ด้้อยโอกาส
เข้้าถึึงการใช้้ประโยชน์์จากแผนงานที่่�มีีอยู่่� หากเป็็นไปได้้

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. พััฒนาความเข้้าใจร่่วมกัันในการประยุุกต์์และการพััฒนาระบบเกษตรอััจฉริิยะในปััจจุุบััน
2. แบ่่งปัันองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับแนวโน้้มและมุุมมองของเกษตรอััจฉริิยะ การวิิจััยและพััฒนา
และการประยุุกต์์ใช้้ ตลอดจนการพััฒนาและการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีใหม่่และแนวปฏิิบััติิ
ที่่� ดีี ใ นการสร้้ า งหลัั ก ประกัั น ให้้ เ ยาวชนและสตรีี เข้้ า ถึึงปัั จ จัั ย การผลิิ ตที่่� เ ท่่ า เทีี ย มกัั น
ที่่�สามารถซื้้�อได้้ และปรัับปรุุงเทคโนโลยีีของเกษตรอััจฉริิยะ
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

เพิ่่�มองค์์ความรู้้�ด้้านดิิจิิทััลในด้้านการเกษตรและระบบอาหาร  ความสามารถในการส่่งเสริิม
และการนำำ�ระบบดิิจิิทััลไปใช้้ในการเกษตรและระบบอาหารระหว่่างเขตเศรษฐกิิจ และระบุุโอกาส
ในการสร้้างความร่่วมมืือกััน
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: มาเลเซีีย
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

8จ) ตั้้� ง แต่่ ปีี พ.ศ. 2565 ผ่่ า นฐานข้้ อ มูู ล ระบบสารสนเทศความมั่่� น คง
ทางอาหารของภููมิิภาคเอเปค จะมีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและแนวปฏิิบััติิด้้านเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลและนวััตกรรมในห่่วงโซ่่อุุปทานอาหาร

วััตถุุประสงค์์:

ติิ ดต ามความก้้ า วหน้้ า ของการทำำ� งานด้้ า นดิิ จิิ ทัั ล และนวัั ตกรร มในห่่ ว งโซ่่ อุุ ปทานอาหาร 
ปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบัันของฐานข้้อมููลระบบสารสนเทศความมั่่�นคงทางอาหารของภููมิิภาค
เอเปค เพื่่�อให้้เป็็นฐานข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์มากขึ้้�น จากข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากเขตเศรษฐกิิจ และ
เวทีีของกรอบการทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้แบ่่งปัันและปรัับปรุุงข้้อมููลดิิจิิทััลและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี บนเว็็บไซต์์
ของฐานข้้อมููลระบบสารสนเทศความมั่่�นคงทางอาหารของภููมิิภาคเอเปค
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ปรัับปรุุงฐานข้้อมููลระบบสารสนเทศความมั่่�นคงทางอาหารของภููมิิภาคเอเปคให้้เป็็นปััจจุุบััน
จากข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากเขตเศรษฐกิิจและเวทีีของกรอบการทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		
ตััวอย่่าง คืือ
		
n แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ใ นโครงการต่่ า ง ๆ ของพีี พีี เ อฟเอส เอทีี ซีี ดัั บ เบิิ ล ยูู จีี และเอชแอล
พีีดีีเอบีี รวมถึึงการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ/การสััมมนา ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		
n หัั ว ข้้ อ สำำ�คัั ญ เกี่่� ย วกัั บ ความเป็็ น หุ้้�นส่่ ว นระหว่่ า งภาครัั ฐ และเอกชน (พีี พีี พีี เ อส) และ
ข้้อมููลกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		
n แผนความมั่่�นคงด้้านอาหารของเอเปคและการรวบรวมการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ
		
n การเชื่่�อมโยงจากเว็็บไซต์์ของเขตเศรษฐกิิจ ข้้อมููลสถิิติิ และเว็็บไซต์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความมั่่�นคงอาหาร
		
n ปฏิิญญาฉบัับต่่าง ๆ ที่่�รัับรองในการประชุุมรััฐมนตรีีความมั่่�นคงอาหารเอเปค
		
n เรื่่�องอื่่�น ๆ
2. จััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อแบ่่งปัันความรู้้�เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งการทำำ� งานของฐานข้้ อ มูู ล ระบบสารสนเทศความมั่่� น คงทางอาหาร
ของภููมิิภาคเอเปค
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

เพิ่่�มการแบ่่งปัันและการปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบัันและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีจากเขตเศรษฐกิิจและ
เวทีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง ฯลฯ บนเว็็บไซต์์ฐานข้้อมููลระบบสารสนเทศความมั่่�นคงทางอาหารของภููมิิภาคเอเปค
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: ญี่่�ปุ่่�น
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8ฉ) ส่่งเสริิมการลงทุุนระหว่่างภาครััฐและเอกชนเพื่่� ออำำ�นวยความสะดวก
ในเทคโนโลยีีที่่�เป็็นนวััตกรรม  ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าอาหาร ซึ่่�งรวมถึึงการปรัับปรุุง
ฟาร์์มให้้มีีประสิิทธิิภาพและความยั่่�งยืืน และเพิ่่� มการลงทุุนให้้กัับวิิสาหกิิจขนาดกลาง
ขนาดย่่ อ มและรายย่่ อ ย  (เอ็็ ม เอสเอ็็ มอีี เ อส) รวมถึึ ง ผู้้�ประกอบการรายใหม่่ และ
ผู้้�ประกอบการรายย่่อยในภาคเกษตรและอาหาร และประมง

วััตถุุประสงค์์:

ส่่งเสริิมการลงทุุนระหว่่างภาครััฐและเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการใช้้เทคโนโลยีี
ที่่�เป็็นนวััตกรรมสำำ�หรัับห่่วงโซ่่คุุณค่่าอาหารทั้้�งระบบ รวมถึึงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและความยั่่�งยืืน
และเพิ่่�มการลงทุุนในวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย รวมถึึงผู้้�ประกอบการรายใหม่่
และผู้้�ประกอบการรายย่่อยในภาคเกษตรและอาหาร และประมง
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. สนัับสนุุนการลงทุุนภาครััฐและเอกชนเพื่่�อส่่งเสริิมการปฏิิรููปทางดิิจิิทััลและเทคโนโลยีี
ที่่�เป็็นนวััตกรรมอื่่�น ๆ รวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันได้้มาใช้้เพื่่�อปรัับปรุุง
การผลิิ ต อาหาร การสร้้ า งสิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวกในการจัั ด เก็็ บ และความสามารถ
ด้้านการขนส่่งสิินค้้า เป็็นต้้น
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2. ตระหนัั กถึึ งความสำำ�คัั ญ ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ของเทคโนโลยีี ที่่� เ ป็็ น นวัั ตกรร มและนำำ� ไปใช้้ เ พื่่� อ
เสริิมสร้้างความมั่่�นคงอาหารโดยเชื่่�อมโยงผู้้�ผลิิตให้้ตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
เพิ่่�มผลิิตภาพทางการเกษตร  ลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร  และสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
ให้้มากขึ้้�นในเรื่่�องห่่วงโซ่่อุุปทาน ในช่่วงเวลาการหยุุดชะงััก
3. ส่่งเสริิมการทำำ�งานที่่�กว้้างขึ้้�นในรููปแบบของความเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่างภาครััฐและเอกชน
การใช้้และรัักษากฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการอำำ�นวยความสะดวก
ต่่อการลงทุุน
4. สนัับสนุุนการสร้้างความเข้้มแข็็งด้้านดิิจิิทััลให้้กัับวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และ
รายย่่อย โดยขจััดอุุปสรรคเชิิงระบบต่่อการเป็็นผู้้�ประกอบการและเสริิมสร้้างศัักยภาพ
5. ปรัับปรุุงการเข้้าถึึงทางการเงิินสำำ�หรัับวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย
ผู้้�ประกอบการรายใหม่่ และผู้้�ประกอบการที่่�มีีภููมิิหลัังด้้อยโอกาส
6. ส่่ ง เสริิ ม สภาพแวดล้้ อ มที่่� ส นัั บ สนุุนธุุรกิิ จ สีี เขีี ย วของวิิ ส าหกิิ จ ขนาดกลาง ขนาดย่่ อ ม
และรายย่่อย และให้้โอกาสการฝึึกอบรมสำำ�หรัับวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และ
รายย่่อย เพื่่�อพััฒนาทัักษะทางธุุรกิิจในเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ดำำ�เนิินการสำำ�รวจและศึึกษา เพื่่�อระบุุอุุปสรรคและข้้อกีีดกัันที่่�ขััดขวางขีีดความสามารถ
ของเขตเศรษฐกิิจในการเร่่งการปฏิิรููปทางดิิจิิทััล เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบอาหาร
และเสริิมสร้้างความมั่่�นคงอาหาร
2. เพิ่่� ม การแบ่่ ง ปัั น ข้้ อ มูู ล ของนโยบายและแนวปฏิิบัั ติิ ที่่� ดีี ข องการลงทุุนระหว่่ า งภาครัั ฐ
และเอกชน ในการสนัับสนุุนการเชื่่�อมต่่อทางดิิจิิทััล และการเข้้าถึึงและความครอบคลุุม
ของเทคโนโลยีีที่่�เป็็นนวััตกรรมตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าอาหารระหว่่างเขตเศรษฐกิิจกลุ่่�มอื่่�น ๆ
และองค์์กรระหว่่างประเทศ
3. ให้้ความช่่วยเหลืือกัับพื้้�นที่่�ทุุรกัันดารด้้อยโอกาส เพื่่�อช่่วยยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ด้้านดิิจิิทััลและนวััตกรรม การจััดฝึึกอบรมหรืือการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ  เพื่่�อปรัับปรุุง
ระบบอาหาร ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเพิ่่�มความรู้้� ทัักษะ ขีีดความสามารถทางดิิจิิทััล
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

การลงทุุนของภาครัั ฐ และเอกชนที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ผ ลจะถูู กกำำ� หนด  เพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวก
การใช้้เทคโนโลยีีที่่�เป็็นนวััตกรรม ช่่วยทำำ�ให้้เขตเศรษฐกิิจบรรลุุความมั่่�นคงอาหาร มีีผลิิตภาพเพิ่่�มขึ้้�น
ระดัับการพััฒนาทางเศรษฐกิิจสููงขึ้้�น และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อม
ทางธุุรกิิจของวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย เพื่่�อให้้วิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม
และรายย่่อย เข้้าถึึงนวััตกรรมได้้มากขึ้้�น เพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขััน เพื่่�อให้้เกิิด
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าอาหารที่่�ยั่่�งยืืนและมีีประสิิทธิิภาพ
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: จีีน
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8ช) ปรัับปรุุงสถานที่่�จััดเก็็บอาหารและความสามารถในการขนส่่งให้้ทัันสมััย 
ผ่่านการแลกเปลี่่�ยนและความร่่วมมืือที่่�เพิ่่� มขึ้้�นระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ ธุุรกิิจ และ
สถาบัันที่่�เน้้นการจััดการและเทคโนโลยีีหลัังการเก็็บเกี่่�ยว

วััตถุุประสงค์์:

ทำำ� ให้้ ส ถานที่่� จัั ด เก็็ บ อาหารมีี ค วามทัั น สมัั ย และสร้้ า งความสามารถในการขนส่่ ง สิิ น ค้้ า
โดยการแลกเปลี่่� ย นและความร่่ ว มมืื อ ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ระหว่่ า งหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ  ธุุรกิิ จ และสถาบัั น
ด้้านการจััดการและเทคโนโลยีีหลัังการเก็็บเกี่่�ยว
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิม ตามความเหมาะสม ให้้:
1. ส่่ ง เสริิ ม ความเป็็ น หุ้้�นส่่ ว นระหว่่ า งภาครัั ฐ และเอกชน ในการลงทุุนด้้ า นการจัั ด เก็็ บ
การขนส่่ง การแปรรููป บรรจุุภััณฑ์์ และนวััตกรรมทางเทคนิิคที่่�เกี่่�ยวข้้องและการปรัับปรุุง
โครงสร้้างพื้้�นฐาน
2. ดำำ�เนิินการวิิจััยเกี่่�ยวกัับเทคนิิคการจััดเก็็บที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุงและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก 
และออกนโยบายที่่� ส ร้้ า งสภาพแวดล้้ อ มในการอำำ� นวยความสะดวกให้้ กัั บ บริิ ษัั ท
ที่่�ให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ต  ในการสร้้างแพลตฟอร์์มในการให้้คำำ�ปรึึกษาและแบ่่งปัันให้้กัับ
ผู้้�ประกอบการรายย่่อย
3. ปรัั บ ใช้้ เ ทคโนโลยีี ที่่� เ ป็็ น นวัั ตกรร ม รวมถึึงสถานที่่� จัั ด เก็็ บ อาหารที่่� มีี ค วามชาญฉลาด 
ประหยัั ด พลัั ง งาน มุ่่� ง เน้้ น นโยบายสีี เขีี ย ว คาร์์ บ อนต่ำำ��  และมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ เพื่่� อ ลด
การสููญเสีียอาหารหลัังการเก็็บเกี่่�ยว และขยะอาหาร ตลอดจนคลัังสิินค้้า การระบายอากาศ
เครื่่�องอบแห้้ง เครื่่�องล้้างทำำ�ความสะอาด สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�มีีระบบป้้องกัันไฟ 
ระบบการตรวจจัับอััจฉริิยะ และห้้องแช่่เย็็นสิินค้้า
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ด้้านมาตรการการจััดการ กฎระเบีียบ และนโยบายการแข่่งขััน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงสร้้างพื้้�นฐานการจััดเก็็บอาหารในเขตเศรษฐกิิจเอเปค
2. รวบรวม วิิจััย และแบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี วิิธีีการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ที่่� ใ ช้้ โ ดยสถานที่่� จัั ด เก็็ บ อาหาร วิิ ส าหกิิ จ ขนาดกลาง ขนาดย่่ อ ม และรายย่่ อ ย
(เอ็็มเอสเอ็็มอีีเอส) เกษตรกรรายย่่อย และผู้้�ค้้าปลีีกในเขตเศรษฐกิิจเอเปค
3. สำำ�รวจเทคโนโลยีีการจััดเก็็บอาหารที่่�เหมาะสมและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับพื้้�นที่่�
ร้้อนและชื้้�น เพื่่�อลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
4. ปรัับปรุุงคุุณภาพของระบบการขนส่่งสิินค้้า ทั้้�งรายบุุคคลและระหว่่างภููมิิภาค และพััฒนา
เครืือข่่ายระบบ การขนส่่งสิินค้้าที่่�ใช้้งานได้้ มีีการประสานงานที่่�ดีีและมีีต้้นทุุนต่ำำ�� ซึ่่�งช่่วย
ให้้การขนส่่งสิินค้้าอาหารทั่่�วทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทานอาหารและการเกษตรของเอเปคเป็็นไป
อย่่างราบรื่่�นและปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อช่่วยลดการสููญเสีียและรัักษาคุุณภาพอาหารและ
โภชนาการ
5. จััดให้้มีีโครงการเสริิมสร้้างศัักยภาพและฝึึกอบรมทัักษะสำำ�หรัับเขตเศรษฐกิิจสมาชิิก
ในภาคการขนส่่งอาหารและการคมนาคม
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของสถานที่่�จััดเก็็บอาหาร  และความสามารถด้้านการขนส่่งสิินค้้า
ในเขตเศรษฐกิิจเอเปค ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้อย่่างกว้้างขวางด้้วยการประยุุกต์์ใช้้การจััดการและเทคโนโลยีี
ที่่� ชาญฉลาด  ประหยัั ดพลัั งงาน การลดการสูู ญเสีี ย เป็็ นมิิ ตรกัับสิ่่� งแวดล้้ อม คาร์์ บอนต่ำำ��  และ
ประหยััดแรงงาน
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: จีีน
แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
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ผลิิตภาพ
เพื่่� อสร้้างการเติิบโตอย่่างครอบคลุุมและยั่่�งยืืนในภููมิิภาคเอเปค
เพื่่� อปรัับปรุุงผลิิตภาพและประสิิทธิิภาพของระบบอาหารในภููมิิภาค
เพื่่� อสนัับสนุุนระบบการค้้าพหุุภาคีีที่่�เปิิดกว้้าง ยุุติิธรรม โปร่่งใส 
คาดการณ์์ได้้ และไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
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12ก) เขตเศรษฐกิิจสมาชิิกสำำ� รวจระบบในการนำำ� แนวปฏิิบัั ติิ ของระบบ
เพื่่� อจััดการขนส่่งสิินค้้าที่่�เน่่าเสีียง่่ายผ่่านพรมแดนระหว่่างประเทศในเวลาที่่�เหมาะสม 
ซึ่่�งจะช่่วยลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร และขจััดค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่� มเติิมสำำ�หรัับธุุรกิิจ

วััตถุุประสงค์์:

เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุงระบบการผ่่ า นพรมแดนสำำ� หรัั บ สิิ น ค้้ า เน่่ า เสีี ย ง่่ า ย โดยแสวงหาตัั ว อย่่ า งที่่� ดีี
ของระบบเพื่่�อจััดการขนส่่งสิินค้้าที่่�เน่่าเสีียง่่ายผ่่านพรมแดนระหว่่างประเทศ ในเวลาที่่�เหมาะสม
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้แบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีและยกตััวอย่่างระบบเพื่่�อจััดการขนส่่งสิินค้้า
ที่่�เน่่าเสีียง่่ายสามารถผ่่านพรมแดนระหว่่างประเทศในเวลาที่่�เหมาะสม
การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

1. เขตเศรษฐกิิ จ จะส่่ ง เสริิ ม ให้้ จัั ดทำำ�ก ารทบทวนการดำำ� เนิิ น งานของความตกลงหุ้้�นส่่ ว น
ทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาคว่่าด้้วยการผ่่านพรมแดนของสิินค้้าเน่่าเสีียง่่ายภายในเวลาที่่�สั้้�น
ที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ และสามารถขยายเวลาได้้น้้อยกว่่า 6 ชั่่�วโมง หลัังจากที่่�สิินค้้ามาถึึง
ท่่าเรืือ และประเมิินประโยชน์์และความท้้าทาย รวมถึึงความเกี่่�ยวข้้องกัับเอเปค
2. เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้จััดทำำ�แผนร่่วมกััน ในการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญและข้้อเสนอแนะ
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การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

การมีีส่่วนร่่วมของเขตเศรษฐกิิจที่่�มีีความสม่ำำ��เสมอและกระตืือรืือร้้น โอกาสและความท้้าทาย
ที่่� เ ห็็ น ได้้ ชัั ด เจน การดำำ� เนิิ น งานและข้้ อ เสนอแนะที่่� ไ ด้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบจากเขตเศรษฐกิิ จ และ
ได้้รัับการยอมรัับโดยหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: นิิวซีีแลนด์์
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12ข) รัับทราบผลกระทบเชิิงบวกต่่อความมั่่�นคงอาหารของความสอดคล้้อง
กัับมาตรฐานการค้้าอาหาร โดยเขตเศรษฐกิิจสมาชิิกในกรอบการทำำ�งานที่่�เหมาะสม 
จะประเมิิ นกรณีี ศึึกษาแนวปฏิิบัั ติิที่่� ดีี ใ นการเสริิมสร้้ า งความมั่่� น คงอาหาร
ให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินการตามมาตรฐานสากล แนวทางและคำำ�แนะนำำ�ที่่�ตั้้�งอยู่่�
� กลงกัันไว้้
บนพื้้� นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ที่่ต

วััตถุุประสงค์์:

รัับทราบผลกระทบเชิิงบวกต่่อความมั่่�นคงอาหารของความสอดคล้้องของมาตรฐานการค้้า
อาหาร  ในกรอบการทำำ�งานที่่�เหมาะสมเขตเศรษฐกิิจสมาชิิกจะประเมิินกรณีีศึึกษาแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
ในการเสริิมสร้้างความมั่่�นคงอาหารให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินการตามมาตรฐานสากล แนวทาง
และคำำ�แนะนำำ�ที่่�ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ตกลงกัันไว้้
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิ จ จะส่่ ง เสริิ ม ให้้ ร ะบุุและแบ่่ ง ปัั น กรณีี ศึึก ษาของแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ข องการทำำ� ให้้
ความมั่่�นคงอาหารดีีขึ้้�น โดยการดำำ�เนิินงานตามมาตรฐานสากล แนวทางและคำำ�แนะนำำ�ที่่�ตั้้�งอยู่่�
บนพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ตกลงกัันไว้้ เขตเศรษฐกิิจจะดำำ�เนิินการตามข้้อผููกพัันขององค์์การ
การค้้าโลก
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. จััดทำำ�แบบสำำ�รวจเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามมาตรฐานสากล แนวทางและคำำ�แนะนำำ�
ที่่�ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ตกลงกัันไว้้ ในประเด็็น
1.1 การอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าสิินค้้าเกษตรและอาหาร
1.2 การปรัับปรุุงผลิิตภาพและพลวััตของระบบอาหาร
2. ส่่งเสริิมการสื่่�อสารเรื่่�องกรณีีศึึกษาแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการเสริิมสร้้างความมั่่�นคงอาหาร
โดยการดำำ� เนิิ น งานตามมาตรฐานสากล แนวทางและคำำ� แนะนำำ�ที่่� ตั้้� ง อยู่่�บนพื้้� น ฐาน
ทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ตกลงกัันไว้้
3. ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการตามมาตรฐานสากลตามหลัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�ตกลงกัันไว้้โดย:
3.1 การส่่งเสริิมการสร้้างความกลมกลืืนกัันและการปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากลที่่�ตั้้�งอยู่่�
บนพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ตกลงกัันไว้้ รวมถึึงกิิจกรรมในการเสริิมสร้้างศัักยภาพ
และการแบ่่งปัันข้้อมููล
3.2 การแบ่่งปัันข้้อมููลเกี่่�ยวกัับมาตรฐานอาหารและฉลากที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาหารและ
ส่่วนผสมของอาหาร ที่่�ระบุุคุุณค่่าของอาหารและข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสุุขภาพ
3.3 การแบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับมาตรฐานโดยสมััครใจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(วีีเอสเอส) ในการค้้าสิินค้้าอาหารของภููมิิภาคเอเปค
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

ระบบการค้้าสิินค้้าอาหารในภููมิิภาคเอเปคมีีความเปิิดกว้้าง เป็็นธรรม โปร่่งใส คาดเดาได้้
และไม่่เลืือกปฏิิบััติิมากขึ้้�น และผลิิตภาพรวมถึึงประสิิทธิิภาพของระบบอาหารระดัับภููมิิภาคได้้รัับ
การพััฒนามากขึ้้�น โดยดำำ�เนิินการตามมาตรฐานสากล แนวทางและคำำ�แนะนำำ�ที่่�ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�ตกลงกัันไว้้
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: จีีน
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12ค) เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ สม า ชิิ ก ต้้ อ ง คำำ�นึึ ง ถึึ ง หลัั ก ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ด็็ น ที่่� มีี
ความคาบเกี่่� ย วกัั น ของมาตรการกีี ด กัั น ทางการค้้ า ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ภ าษีี ซึ่่� ง ตกลงกัั น
โดยรัั ฐ มนตรีี เ อเปคในปีี พ.ศ. 2561 ในการกำำ�ห นดและนำำ�ม าใช้้ ดำำ� เนิินการ
ตามมาตรการที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาหาร

วััตถุุประสงค์์:

อำำ�นวยความสะดวกในการค้้าสิินค้้าเกษตรและอาหารอย่่างเสรีีและเปิิดกว้้างในภููมิิภาคเอเชีีย
แปซิิฟิิก  และสร้้างความมั่่�นใจว่่าในการออกมาตรการที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี จะดำำ�เนิินการตามหลัักการของ
ประเด็็นที่่�มีีความคาบเกี่่�ยวกัันของมาตรการกีีดกัันทางการค้้าที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี และตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ทางวิิทยาศาสตร์์ของอุุปสรรคทางเทคนิิคต่่อการค้้า (ทีีบีีทีี) และมาตรการสุุขอนามััยและสุุขอนามััยพืืช
(เอสพีีเอส)
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เมื่่�อมีีเหตุุผลทางวิิทยาศาสตร์์มาสนัับสนุุนและตามความจำำ�เป็็น เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิม
ให้้ออกมาตรการที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีอย่่างโปร่่งใส ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อผููกพัันและพัันธกรณีีของเขตเศรษฐกิิจ
ต่่อองค์์การการค้้าโลก
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้อ้้างอิิงหลัักการของประเด็็นที่่�มีีความคาบเกี่่�ยวกัันของมาตรการ
กีีดกัันทางการค้้าที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี เมื่่�อจะดำำ�เนิินการออกมาตรการที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามาตรการนั้้�น:
1. สอดคล้้องกัับข้้อผููกพัันและพัันธกรณีีของเขตเศรษฐกิิจสมาชิิกในฐานะสมาชิิกองค์์การ
การค้้าโลก
2. ไม่่มีีข้้อจำำ�กััดทางการค้้ามากเกิินกว่่าเหตุุในการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�ชอบธรรม และในกรณีี
หากเหมาะสม ควรมุ่่�งเน้้นที่่�ผลลััพธ์์มากกว่่าการใช้้แนวทาง การยึึดถืือหลัักกฎระเบีียบ
เพีียงอย่่างเดีียว
3. ไม่่เป็็นภาระอย่่างยิ่่�งกัับวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย
4. ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของมาตรฐานสากลที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเหมาะสม และควรถููกพััฒนาให้้
สอดคล้้องกัับความตกลงว่่าด้้วยอุุปสรรคทางเทคนิิคต่่อการค้้า และความตกลงว่่าด้้วย
การใช้้บัังคัับมาตรการสุุขอนามััยและสุุขอนามััยพืืช  หรืือข้้อเสนอแนะ และ/หรืือ ข้้อตััดสิินใจ
ของคณะกรรมการว่่าด้้วยอุุปสรรคทางเทคนิิคต่่อการค้้า หรืือคณะกรรมการว่่าด้้วย
การใช้้บัังคัับมาตรการสุุขอนามััยและสุุขอนามััยพืืช
5. ไม่่ เ ลืื อ กปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ สิิ น ค้้ า นำำ� เข้้ า ตามอำำ� เภอใจหรืื อ ไม่่ ส มเหตุุสมผล และทำำ� ให้้ มั่่� น ใจว่่ า
การค้้าอาหารโลกปราศจากอุุปสรรค และห่่วงโซ่่อุุปทานอาหารมีีเสถีียรภาพ และ
6. ไม่่กำำ�หนดอุุปสรรคที่่�ไม่่เป็็นไปตามหลัักวิิทยาศาสตร์์ และ/หรืือ ไม่่มีีความเสี่่�ยงต่่อการพััฒนา
เทคโนโลยีีใหม่่ที่่�ขัับเคลื่่�อนนวััตกรรม
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

มาตรการที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีทั้้�งหมดของสิินค้้าเกษตรและอาหารได้้ถููกแจ้้งอยู่่�ในระบบการแจ้้งข้้อมููล
ขององค์์การการค้้าโลก
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: [ยัังไม่่สมบููรณ์์]
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12ง) ดำำ�เนิินการทบทวนความก้้าวหน้้าของระบบอาหาร ตามเป้้าหมายโบกอร์์
และวิิสััยทััศน์์ปุุตราจายา พ.ศ. 2583 ของเอเปค ซึ่่�งรวมถึึงสิินค้้า บริิการ และ
การลงทุุน

วััตถุุประสงค์์:

ประเมิิ น ความก้้ า วหน้้ า ของเอเปค ในการอำำ� นวยความสะดวกทางการค้้ า และการลงทุุน
ในระบบอาหาร  - รวมถึึงสิินค้้า บริิการ  และการลงทุุน - ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นและตามที่่�ระบุุไว้้ในเป้้าหมาย
โบกอร์์ในปีี พ.ศ. 2537 โดยในรายงานการประเมิินความก้้าวหน้้าจะรวมการวิิเคราะห์์เรื่่�องการเปิิด
เสรีีการค้้าและการลงทุุน การอำำ�นวยความสะดวกและการเจริิญเติิบโตทางธุุรกิิจ รวมถึึงการพััฒนา
ระบบอาหารในภููมิิภาคเอเปค
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

1. ภายในปีี พ.ศ. 2568 เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้ระบุุระดัับภาษีีศุุลกากรของปีี พ.ศ. 2537
และการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าของสิินค้้าเกษตรและอาหารรวมถึึงการลงทุุน
ในระบบอาหาร เพื่่�อกำำ�หนดปีีฐานสำำ�หรัับการทบทวนเป้้าหมายโบกอร์์เฉพาะราย
2. ภายในปีี พ.ศ. 2571 เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้ดำำ�เนิินการทบทวนระดัับภาษีีศุุลกากร
และการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าของสิินค้้าเกษตรและอาหาร  และการลงทุุน
ในระบบอาหารและวััดสถานะนั้้�นเทีียบกัับปีีฐาน ก่่อนปีี พ.ศ. 2537
3. ภายในปีี พ.ศ. 2571 เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้ระบุุวััตถุุประสงค์์ที่่�ยัังไม่่สามารถบรรลุุได้้
ภายใต้้เป้้าหมายโบกอร์์ ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับเกษตรและระบบอาหาร
4. ภายในปีี พ.ศ. 2571 แต่่ละเขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้จััดส่่งรายงานความก้้าวหน้้า
เฉพาะราย ในการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและการลงทุุนในระบบอาหาร ตามที่่�
กำำ� หนดไว้้ ใ นเป้้ า หมายโบกอร์์ ให้้ กัั บ เขตเศรษฐกิิ จ รัั บ ผิิ ดช อบของการดำำ� เนิิ น การนี้้�
โดยในรายงานความก้้าวหน้้าจะรวมถึึงการวิิเคราะห์์การเปิิดเสรีีการค้้าและการลงทุุน
การอำำ�นวยความสะดวกทางธุุรกิิจ และการเติิบโตและการพััฒนาระบบอาหารในภููมิิภาค
เอเปค
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ภายในปีี พ.ศ. 2569 จะดำำ�เนิินการทบทวนระดัับภาษีีศุุลกากรของเอเปคปีี พ.ศ. 2537
และการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าสำำ�หรัับสิินค้้าเกษตรและอาหาร  และการลงทุุน
ในระบบอาหาร เพื่่�อกำำ�หนดปีีฐานการทบทวนเป้้าหมายโบกอร์์ในระดัับภููมิิภาค
2. ภายในปีี พ.ศ. 2572 จะดำำ� เนิิ น การทบทวนความก้้ า วหน้้ า ในภาพรวมของเอเปค
ในการอำำ�นวยความสะดวกทางการค้้าและการลงทุุนในระบบอาหาร ซึ่่�งรวมถึึงสิินค้้า
บริิการ  และการลงทุุน ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นและตามที่่�ระบุุไว้้ในเป้้าหมายโบกอร์์ โดยในรายงาน
การประเมิินความก้้าวหน้้าจะรวมถึึงการวิิเคราะห์์เรื่่�องการเปิิดเสรีีการค้้าและการลงทุุน
การอำำ� นวยความสะดวกทางธุุรกิิ จ  รวมถึึงการเติิ บ โตและการพัั ฒ นาระบบอาหาร
ในภููมิิภาคเอเปค การทบทวนนี้้�จะรวมถึึงการดำำ�เนิินงานที่่�ยัังไม่่สำำ�เร็็จของเป้้าหมายโบกอร์์
ในบริิบทของระบบอาหาร
3. ภายในปีี พ.ศ. 2572 ระบุุสถานะของวััตถุุประสงค์์ที่่�ยัังไม่่สามารถบรรลุุได้้ ภายใต้้
เป้้าหมายโบกอร์์
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

1. เขตเศรษฐกิิจที่่�สมััครใจ ได้้ดำำ�เนิินการระบุุระดัับภาษีีศุุลกากรในปีี พ.ศ. 2537 และการอำำ�นวย
ความสะดวกทางการค้้าสำำ�หรัับสิินค้้าเกษตรและอาหาร  และการลงทุุนในระบบอาหาร 
เพื่่�อกำำ�หนดปีีฐานสำำ�หรัับการทบทวนเป้้าหมายโบกอร์์เฉพาะราย
2. เขตเศรษฐกิิจที่่�สมััครใจ ได้้ดำำ�เนิินการประเมิินความก้้าวหน้้าของตนเองในการบรรลุุ
เป้้าหมายโบกอร์์ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบอาหาร  และได้้ส่่งการประเมิินไปยัังเขตเศรษฐกิิจ
รัับผิิดชอบของการดำำ�เนิินการนี้้�
3. เขตเศรษฐกิิจที่่�สมััครใจ ได้้จััดส่่งการทบทวนการประเมิินความก้้าวหน้้า และการประเมิิน
ในภาพรวมของเอเปค ในประเด็็นความก้้าวหน้้าของเอเปคในการอำำ�นวยความสะดวก
ด้้ า นการค้้ า และการลงทุุนในระบบอาหาร ซึ่่� ง รวมถึึงสิิ น ค้้ า บริิ ก าร  และการลงทุุน
ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นและตามที่่�ระบุุไว้้ในเป้้าหมายโบกอร์์
4. มีีการทบทวนความก้้าวหน้้าในภาพรวมของเอเปค ในการอำำ�นวยความสะดวกด้้านการค้้า
และการลงทุุนในระบบอาหารตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้ว

เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: สหรััฐอเมริิกา
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12จ) ระบุุกลยุุทธ์์เพื่่� อเพิ่่� มผลิิตภาพในวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม  และ
รายย่่อย  รวมถึึงผู้้�ประกอบการรายย่่อย  ในภาคเกษตรและอาหาร และการประมง
และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และบทเรีียนที่่�ได้้รัับ

วััตถุุประสงค์์:

ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าการเติิบโตของผลิิตภาพอย่่างยั่่�งยืืนของวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และ
รายย่่อย รวมถึึงผู้้�ประกอบการรายย่่อย ในภาคเกษตรและอาหาร และการประมง จะเพิ่่�มขึ้้�น
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้สร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออำำ�นวย ที่่�ช่่วยให้้วิิสาหกิิจขนาดกลาง
ขนาดย่่อม และรายย่่อย มีีผลิิตภาพอย่่างยั่่�งยืืน ในภาคเกษตรและอาหาร  และการประมง และ
มีีความคล่่องตััวมากขึ้้�นด้้วยการลงทุุนในสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและปรัับปรุุงกฎระเบีียบต่่าง ๆ เช่่น
การจดทะเบีียนธุุรกิิจและการออกใบรัับรอง
การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. แบ่่งปัันกลยุุทธ์์และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี ที่่�สนัับสนุุนวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย
และผู้้�ประกอบการรายย่่อย เพื่่�อเพิ่่�มผลิิตภาพอย่่างยั่่�งยืืนในภาคเกษตรและอาหาร  และ
การประมง
2. ส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออำำ�นวย ในการขัับเคลื่่�อนวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม
และรายย่่อย ให้้บรรลุุผลิิตภาพในระยะยาว
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

ผลิิตภาพของวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย และผู้้�ประกอบการรายย่่อย
ในภาคเกษตรและอาหาร และการประมง เพิ่่�มขึ้้�น
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: เวีียดนาม

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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12ฉ) ทำำ� งานอย่่ า งใกล้้ ชิิ ดกัั บ ภาคเอกชนรายใหญ่่ ใ นระบบอาหารเพื่่� อระบุุ
อุุ ปส รรคด้้ า นนโยบายที่่� ขัั ด ขวางความก้้ า วหน้้ า ของปัั ญ หาความหิิวโหยและ
ภาวะทุุพโภชนาการ โดยมุ่่�งเน้้นที่่�:

			

การยุุติิภาวะทุุพโภชนาการทุุกรููปแบบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการลดภาวะแคระแกร็็น
และขาดโภชนาการที่่�พบในเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีี
			 n การเพิ่่�มผลิิตภาพและปรัับปรุุงความเป็็นอยู่่�ของผู้้�ประกอบการรายย่่อย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� ที่่�เอเปคมีีความได้้เปรีียบเชิิงเปรีียบเทีียบในระบบที่่�รัักษาระบบนิิเวศและ
ปรัับปรุุงคุุณภาพดิิน
			 n	การเพิ่่�มการเข้้าถึึงตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ และ
			 n	การลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
n

วััตถุุประสงค์์:

สนัับสนุุนการออกนโยบายในระบบอาหารที่่�ลดอุุปสรรคต่่อความก้้าวหน้้าในการยุุติิความหิิวโหย
และภาวะทุุพโภชนาการ
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ใช้้นโยบายที่่�มุ่่�งเน้้นการยุุติิภาวะทุุพโภชนาการทุุกรููปแบบ เพิ่่�มผลิิตภาพ เพิ่่�มการเข้้าถึึง
ตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ และลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
2. เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของกฎระเบีียบของภาคเอกชนเพื่่�อประโยชน์์สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งในความร่่วมมืือของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
หลายฝ่่าย โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่่� อ ช่่ ว ยระบุุอุุปสรรคด้้ า นนโยบายที่่� ขัั ด ขวางความก้้ า วหน้้ า
ในการดำำ�เนิินงานด้้านความหิิวโหยและภาวะทุุพโภชนาการ
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

จำำ�นวนนโยบายที่่�ออกโดยเขตเศรษฐกิิจในการสนัับสนุุนความก้้าวหน้้าของการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อยุุติิความหิิวโหยและภาวะทุุพโภชนาการเพิ่่�มขึ้้�น
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: เวีียดนาม

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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ความครอบคลุุม
เพื่่� อส่่งเสริิมความหลากหลายโดยส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม
ที่่�สมดุุลในการประชุุมหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร
การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ ข้้อเสนอโครงการของเอเปค และ
เอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องของเอเปค การอภิิปรายและเวทีีต่่าง ๆ
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
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14ก) การดำำ� เนิินการตามแผนสำำ�หรัั บ สตรีี แ ละการเติิบโตอย่่ า งครอบคลุุ ม
ภายใต้้ชื่�่อแผนงาน ลา เซเรนา (พ.ศ. 2562-2573) ในการดำำ�เนิินงานของหุ้้�นส่่วน
เชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร

วััตถุุประสงค์์:

เข้้ามามีีส่่วนร่่วมกัับการทำำ�งานของหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร  เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจว่่ามีีการบููรณาการและการสร้้างความเข้้มแข็็งของสตรีีที่่�มากขึ้้�น ตลอดจนการเติิบโต
ที่่�ครอบคลุุมในภููมิิภาคเอเปค

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้นำำ�นโยบายที่่�สร้้างความมั่่�นใจถึึงการมีีส่่วนร่่วมของสตรีีในภาคเกษตร
และอาหาร
การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ส่่ ง เสริิ ม ความเท่่ า เทีี ย มทางเพศ และการสร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ทางเศรษฐกิิ จ ของสตรีี
ในการเข้้าถึึงเงิินทุุนและตลาด
2. ดำำ�เนิินการทบทวนความหลากหลายทางเพศของประวััติิผู้้�นำำ�ของเอเปค โดยใช้้ข้้อมููล
ของประวััติิการก่่อตั้้�งของแต่่ละกรอบการทำำ�งานของเอเปค ตามความจำำ�เป็็น เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าการคััดเลืือกการเป็็นผู้้�นำำ�ของเอเปค รวมถึึงประธานกรอบการทำำ�งานได้้มีีการรวม
ประเด็็นความหลากหลายทางเพศ และใช้้ประโยชน์์จากโอกาสในการสร้้างความเข้้มแข็็ง
ของสตรีี
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

จำำ� นวนกิิ จ กรรมมากกว่่ า ร้้ อ ยละ 50 ที่่� ผู้้� เข้้ า ร่่ ว มเป็็ น สตรีี และ/หรืื อ นโยบายที่่� ส่่ ง เสริิ ม
การตััดสิินใจด้้วยข้้อมููลจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เป็็นสตรีี
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: [ยัังไม่่สมบููรณ์์]
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

14ข) เขตเศรษฐกิิจแบ่่งปัันประสบการณ์์และให้้คำำ�แนะนำำ�ตามความเหมาะสม
แก่่หุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหารเกี่่�ยวกัับวิิธีีการที่่�เอเปคสามารถแสดง
ถึึงศัักยภาพทางเศรษฐกิิจของกลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลาย  รวมถึึงชนพื้้� นเมืือง
ในระบบอาหารของเอเปค

วััตถุุประสงค์์:

แบ่่งปัันข้้อมููลและประสบการณ์์ระหว่่างเขตเศรษฐกิิจที่่�สนใจ รวมทั้้�งการมีีส่่วนร่่วมโดยตรง
ของกลุ่่�มที่่�หลากหลายเหล่่านั้้�น โดยมุ่่�งเน้้นการให้้ข้้อเสนอแนะเชิิงปฏิิบััติิกัับหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบาย
ด้้านความมั่่�นคงอาหาร ที่่�ช่่วยขจััด/ลดอุุปสรรคในปััจจุุบััน เพิ่่�มการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เหมาะสม เป็็นปััจจุุบััน
และเกี่่�ยวข้้อง และเชื่่�อมโยงกลุ่่�มที่่�หลากหลาย ในสภาพแวดล้้อมทางการค้้าภายในประเทศ ภููมิิภาค
หรืือระดัับโลก
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมตามความเหมาะสม ให้้:
1. ระบุุความสนใจของตนเองในการเข้้ า ร่่ ว มและแจ้้ ง ผู้้�แทนของหุ้้�นส่่ ว นเชิิ ง นโยบาย
ด้้านความมั่่�นคงอาหารของนิิวซีีแลนด์์ และของเขตเศรษฐกิิจตนเอง
2. ระบุุลำำ�ดัับความสำำ�คััญของตนเองสำำ�หรัับการพิิจารณากลุ่่�มที่่�หลากหลาย ตััวอย่่างเช่่น
สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� อ าจรวมถึึงหัั ว ข้้ อ ต่่ า ง ๆ เช่่ น  การดูู แ ลและคุุณภาพดิิ น  การเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ การดููแลและคุุณภาพน้ำำ�� การเข้้าถึึงที่่�ดิินและการใช้้ประโยชน์์ และ
ความรู้้�ดั้้�งเดิิมในระบบอาหาร
3. ระบุุกรณีีศึึกษาที่่�สามารถแบ่่งปัันโดยร่่วมกัันหรืือโดยกลุ่่�มที่่�หลากหลาย
4. แบ่่ ง ปัั น ข้้ อ มูู ล /การวิิ จัั ย /การศึึกษาที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การเพิ่่� ม การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของกลุ่่� ม
ที่่�หลากหลายในระบบเศรษฐกิิจและประเด็็นที่่�ได้้มีีการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ เพื่่�อมีีส่่วนร่่วม
ในการพััฒนาข้้อเสนอแนะกัับหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร
แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. พัั ฒ นาแผนที่่� กำำ� หนดประเด็็ น ที่่� ไ ด้้ มีี ก ารจัั ดลำำ�ดัั บ ความสำำ�คัั ญ จากกลุ่่� ม ที่่� ห ลากหลาย
ในประเด็็นที่่�ให้้ความสนใจ
2. เห็็นชอบกัับวิิธีีที่่�ดีีในการแบ่่งปัันข้้อมููลและความสม่ำำ��เสมอของการจััดประชุุมผ่่านสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
3. ระบุุความท้้าทายร่่วมกัันที่่�สำำ�คััญและความท้้าทายเฉพาะที่่�จะต้้องได้้รัับการพิิจารณาเพิ่่�มเติิม
4. พััฒนาและเห็็นชอบกัับข้้อเสนอแนะต่่อหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร
5. นำำ�เสนอข้้อเสนอแนะขั้้�นสุุดท้้ายต่่อหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

การมีีส่่วนร่่วมอย่่างต่่อเนื่่�องและความกระตืือรืือร้้นของเขตเศรษฐกิิจ การนำำ�เสนอและชี้้�แจง
ที่่� ชัั ด เจนเกี่่� ย วกัั บ ความท้้ า ทาย รวมถึึงกรณีี ศึึก ษาที่่� เ พิ่่� ม ความเข้้ า ใจของหุ้้�นส่่ ว นเชิิ ง นโยบาย
ด้้ า นความมั่่� น คงอาหารของเอเปคเกี่่� ย วกัั บ ความท้้ า ทายที่่� กลุ่่� ม ต่่ า ง ๆ เผชิิ ญ  ซึ่่� ง ขัั ด ขวางไม่่ ใ ห้้
บรรลุุศัั ก ยภาพสูู ง สุุด การแบ่่ ง ปัั น การดำำ� เนิิ น งานที่่� ป ระสบความสำำ� เร็็ จ เพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใจว่่ า หุ้้�นส่่ ว น
เชิิ ง นโยบายด้้ า นความมั่่� น คงอาหารของเอเปคมีี ค วามเข้้ า ใจผลกระทบที่่� เ กิิ ดขึ้้� น  ข้้ อ เสนอแนะ
จะได้้รัับการยอมรัับของหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหารของเอเปค รวมถึึงนำำ�ไปดำำ�เนิินการ
โดยเขตเศรษฐกิิจเพื่่�อทำำ�ให้้กลุ่่�มที่่�หลากหลาย ใช้้ประโยชน์์จากศัักยภาพได้้มากขึ้้�น
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: นิิวซีีแลนด์์
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14ค) สร้้ า งโอกาสในการหารืือเพื่่� อปรัั บ ปรุุ ง ความรู้้�ด้้ า นเศรษฐกิิจของ
อุุปสรรคที่่�ขััดขวางการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชนในระบบอาหาร และความสามารถ
ในการอำำ� นวยความสะดวกในการเรีี ย นรู้้�ร่่ ว มกัั น ของเยาวชน ผู้้�เชี่่� ย วชาญ และ
ผู้้�กำำ�หนดนโยบายทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคเอเปค

วััตถุุประสงค์์:

เสริิ ม สร้้ า งความเข้้ า ใจของผู้้�กำำ� หนดนโยบายเกี่่� ย วกัั บ อุุปสรรคที่่� ขัั ด ขวางการมีี ส่่ ว นร่่ ว ม
ของเยาวชนในระบบอาหารและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการบรรเทาอุุปสรรคเหล่่านั้้�น ตลอดจนปรัับปรุุง
ความสามารถในการเรีียนรู้้�จากเยาวชนผ่่านการสนทนาที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

แต่่ละเขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. เปิิดโอกาสที่่�สร้้างสรรค์์และสม่ำำ��เสมอในการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของเยาวชนในการอภิิปราย
นโยบายอย่่างกว้้างขวาง โดยจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญกัับโอกาสที่่�ให้้เยาวชน ได้้พููดโดยตรงกัับ
ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเชิิงนโยบาย และแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�
2. ยกระดัับการรัับฟัังเสีียงสะท้้อนของเยาวชนและมุุมมองต่่าง ๆ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าองค์์ความรู้้� 
ความคิิดเห็็น และมุุมมองของเยาวชนจะถููกนำำ�มาใช้้ และมีีน้ำำ��หนัักเช่่นเดีียวกัับผู้้�ใหญ่่
3. รวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับอุุปสรรคที่่�ขััดขวางการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชนในระบบอาหาร 
โดยให้้แน่่ใจว่่าได้้พิิจารณามุุมมอง การตีีตรา ทรััพยากร กฎระเบีียบ และระบบสนัับสนุุน
เช่่น ที่่�ปรึึกษาและการฝึึกอบรม
4. เมื่่�อใดก็็ตามที่่�เหมาะสม สมเหตุุสมผล และเป็็นไปได้้ ให้้จััดส่่งข้้อมููลที่่�รวบรวมทั้้�งหมด
ไปยัังผู้้�นำำ�ของหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหารของการดำำ�เนิินการนี้้� เพื่่�อดููแล
จััดการลบข้้อมููลส่่วนบุุคคลหรืือระบุุรายละเอีียดจากข้้อมููลตามความจำำ�เป็็น
แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. มอบหมายให้้เอเปคทบทวนอุุปสรรคที่่�ขััดขวางการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชนในระบบอาหาร
2. มอบหมายให้้ ทำำ�ก ารวิิ จัั ย เกี่่� ย วกัั บ วิิ ธีี ก ารสร้้ า งความมีี ส่่ ว นร่่ ว มของเยาวชนให้้ ดีี ขึ้้� น
ผ่่ า นการมีี ส่่ ว นร่่ ว มอย่่ า งเต็็ ม ที่่� ข องระบบอาหาร รวมทั้้� ง ในการตัั ดสิิ น ใจเชิิ ง นโยบาย
การพััฒนาหลัักสููตรวิิชาการ  โอกาสของผู้้�ประกอบการด้้านเกษตร การประกอบอาชีีพ
การเกษตร  ฯลฯ การวิิจััยดัังกล่่าวควรรวมถึึงวิิธีีการสร้้างจุุดแข็็ง เช่่น การหาสาเหตุุ
การเบี่่� ย งเบนเชิิ ง บวกเพื่่� อ ระบุุวิิ ธีี แ ก้้ ปัั ญ หาที่่� เ ป็็ น นวัั ตกรร มของความท้้ า ทายต่่ า ง ๆ
ที่่�เยาวชนใช้้เพื่่�อเอาชนะอุุปสรรคร่่วมกััน
3. จััดการเสวนาที่่�อำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับการอภิิปรายระหว่่างเยาวชน ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
ภาคเอกชน สถาบัันการศึึกษา และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล และเปิิดโอกาสให้้เยาวชนได้้
แสดงเรื่่�องราวความสำำ�เร็็จ นโยบายที่่�มีีอิิทธิิพลและหลัักสููตรการศึึกษา เพิ่่�มการเข้้าถึึง
ทรััพยากร ความท้้าทายของมุุมมองที่่�ไม่่ถููกต้้อง และอื่่�น ๆ
4. จััดสััมมนาผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มพููนองค์์ความรู้้�ของเอเปค
เกี่่� ย วกัั บ อุุปสรรคที่่� ขัั ด ขวางการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของเยาวชน แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี เ พื่่� อ อำำ� นวย
ความสะดวกในการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชน และการสนัับสนุุนที่่�จำำ�เป็็นต่่อระบบอาหาร
ของเยาวชน
5. หากเป็็นไปได้้/เหมาะสม ให้้เยาวชนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมของเอเปค รวมทั้้�งการสััมมนา
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ การเสวนา กลุ่่�มที่่�จััดทำำ�ร่่างเอกสาร คณะทำำ�งาน การประชุุมเต็็มคณะ
และอื่่�น ๆ ในฐานะวิิทยากร ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และผู้้�เข้้าร่่วม
6. ส่่งเสริิมให้้เวทีีเอเปคทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบอาหาร ให้้เยาวชนได้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

1. การสำำ�รวจแสดงให้้เห็็นถึึงความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�งภายในประชาคมเอเปคของ
1.1 อุุปสรรคที่่�ขััดขวางการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชนในระบบอาหาร
1.2 แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับการอำำ�นวยความสะดวกให้้เยาวชนมีีส่่วนร่่วมในระบบอาหาร
1.3 การชื่่�นชมมุุมมองของเยาวชน ความคิิดเห็็น ความรู้้� และความสามารถ
2. เพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชนในหััวข้้อการดำำ�เนิินงานของเอเปค ตามที่่�รายงานไปยััง
เลขานุุการที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: สหรััฐอเมริิกา
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14ง) ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินด้้านการเกษตรกัับอาหารให้้มากขึ้้�น
โดยการแบ่่ ง ปัั น ข้้ อ มูู ล และความสำำ� เร็็ จ ของแผนการให้้ กู้้�ยืืม เพื่่� อการจัั ด ตั้้� ง และ
การพัั ฒนาธุุ ร กิิจ รวมถึึ ง การลงทุุ น และการชำำ� ระเงิินทางอิิเล็็ ก ทรอนิิกส์์ และ
ดำำ�เนิินการประเมิินอุุปสรรคที่่�มีีอยู่่�สำำ�หรัับการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน ภายในสิ้้�นปีี
พ.ศ. 2565

วััตถุุประสงค์์:

เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�มีีความหลากหลายในภาคเกษตรและอาหาร  สามารถเข้้าถึึง
เงิินทุุนเพื่่�อการลงทุุนในตลาดทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมการเข้้าถึึงเงิินทุุนและตลาดในกลุ่่�มวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม
และรายย่่อย สตรีี เยาวชน และเกษตรกรรายย่่อย
การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. สนัับสนุุนความสำำ�เร็็จหลัักและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในมาตรการสิินเชื่่�อสำำ�หรัับการจััดตั้้�งและ
การพััฒนาธุุรกิิจ รวมถึึงการลงทุุนและระบบการชำำ�ระเงิินแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�สนัับสนุุน
การเสริิมสร้้างขีีดความสามารถให้้กัับผู้้�ผลิิตสิินค้้าเกษตร
2. ดำำ�เนิินการศึึกษาการประเมิินอุุปสรรคที่่�มีีอยู่่�ของการบริิการทางการเงิินภายในสิ้้�นปีี พ.ศ. 2568
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

1. การเสริิ ม สร้้ า งความเข้้ ม แข็็ ง ของมาตรการสิิ น เชื่่� อ สำำ� หรัั บ การจัั ดตั้้� ง และพัั ฒ นาธุุรกิิ จ
รวมถึึงการลงทุุนและระบบการชำำ�ระเงิินแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
2. จััดทำำ�การประเมิินอุุปสรรคที่่�มีีอยู่่�ของการบริิการทางการเงิินอย่่างสมบููรณ์์

เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2568
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: [ยัังไม่่สมบููรณ์์]

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
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ความยั่่�งยืืน
เพื่่� อปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมของระบบอาหารของเอเปค
รวมถึึงการแบ่่งปัันการวิิจััยและกลยุุทธ์์เชิิงปฏิิบััติิเพื่่� อ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ปรัับให้้เข้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ เพิ่่� มการผลิิต ที่่�ยั่่�งยืืน การแปรรููปและการบริิโภค
และเพื่่� อลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
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17ก) การอำำ� นวยความสะดวกในการแบ่่ ง ปัั น ข้้ อ มูู ล และใช้้ ป ระโยชน์์ จ าก
การพัั ฒนา/แนวปฏิิบัั ติิที่่� ดีี ที่่� เ กิิดขึ้้� น ในโลกอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อบริิหารจัั ด การ
กัั บ ความหลากหลายทางชีี ว ภาพและการสูู ญ เสีี ยทรัั พ ยากรธรรมชาติิ  การใช้้
ทรััพยากรดิิน และปััญหาแหล่่งน้ำำ��/ความต้้องการน้ำำ��

วััตถุุประสงค์์:

ขยายขอบเขตการนำำ�แนวปฏิิบััติิทางการเกษตรที่่�ยั่่�งยืืนมาใช้้โดยเพิ่่�มพููนความรู้้�ของสมาชิิก
เอเปคเกี่่� ย วกัั บ การพัั ฒ นาและแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ใ นการอนุุรัั กษ์์ ค วามหลากหลายทางชีี ว ภาพและ
ทรััพยากรธรรมชาติิ และปรัับปรุุงสุุขภาพดิินและแนวปฏิิบััติิด้า้ นการบริิหารจััดการน้ำำ��
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. รวบรวมแนวปฏิิ บัั ติิ / บทเรีี ย นที่่� ดีี เ กี่่� ย วกัั บ การจัั ดก ารความหลากหลายทางชีี ว ภาพ
และทรััพยากรธรรมชาติิ การใช้้ทรััพยากรดิิน และปััญหาแหล่่งน้ำำ��/ความต้้องการน้ำำ��
จากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (รวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง ด้้านวิิชาการ  เกษตรกร ภาคเอกชน
องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร  เยาวชน) ในด้้านระบบอาหารและการเกษตร และหน่่วยงาน
ภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ประเมิินนโยบายและแนวปฏิิบััติิของรััฐบาลอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารััฐบาลสนัับสนุุน
การใช้้แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเพื่่�อจััดการกัับความหลากหลายทางชีีวภาพและการเสื่่�อมโทรม
ของทรััพยากรธรรมชาติิ การใช้้ทรััพยากรดิิน และปััญหาแหล่่งน้ำำ��/ความต้้องการน้ำำ��
แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

43

3. จััดประชุุม การเสวนา และการประชุุมอื่่�น ๆ ร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในระบบอาหาร
ที่่�หลากหลาย (รวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง ด้้านวิิชาการ  เกษตรกร ภาคเอกชน องค์์กร
ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร  เยาวชน) ด้้วยองค์์ความรู้้�โดยตรง ประสบการณ์์เชิิงปฏิิบััติิ และ
ความมุ่่�งมั่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องในการแบ่่งปัันและใช้้ประโยชน์์ของแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการแก้้ไข
ปััญหาความหลากหลายทางชีีวภาพและการเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรธรรมชาติิ การใช้้
ทรััพยากรดิิน และปััญหาแหล่่งน้ำำ��/ความต้้องการน้ำำ�� ทั้้�งในระดัับรััฐบาลและในฟาร์์ม
สิ่่�งนี้้�สร้้างโอกาสสำำ�หรัับเขตเศรษฐกิิจ ในการพููดคุุยและเรีียนรู้้�จากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ซึ่่� งรวมถึึงเกษตรกร ผู้้�แทนธุุรกิิ จเกษตร  และองค์์ กรไม่่ แสวงหาผลกำำ�ไร ซึ่่� งเป็็ นผู้้�นำำ�
ในความพยายามในการฟื้้�นฟููความหลากหลายทางชีีวภาพ
4. ให้้แน่่ใจว่่ามีีความพยายามในการติิดตามและประเมิินผลแนวปฏิิบััติิที่่�ตรงตามวััตถุุประสงค์์
ของการดำำ�เนิินการนี้้� และจะช่่วยให้้เขตเศรษฐกิิจสามารถกำำ�หนดผลกระทบในระยะสั้้�น
และระยะยาวของแนวปฏิิบััติิเหล่่านี้้�
การดำำ�เนิินการส่่วนรวม:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. จัั ดกิิ จกรรมของเอเปคอย่่ างสม่ำำ��เสมอโดยเชิิ ญผู้้�มีี ส่่วนได้้ ส่่วนเสีี ย ที่่� เกี่่� ย วข้้ อง รวมทั้้� ง
ด้้านวิิชาการ  สถาบัันคลัังสมอง เวทีีระหว่่างประเทศ ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล เยาวชน เกษตรกร กรอบการทำำ�งานเอเปคอื่่�น ๆ และภาคอุุตสาหกรรม
เพื่่�อแบ่่งปัันข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการพััฒนาและแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ใี นการจััดการกัับความหลากหลาย
ทางชีี ว ภาพและการเสื่่� อ มโทรมของทรัั พ ยากรธรรมชาติิ  ก ารใช้้ ท รัั พ ยากรดิิ น และ
ปััญหาแหล่่งน้ำำ��/ความต้้องการน้ำำ��
2. ให้้มั่่�นใจว่่าการพััฒนาที่่�สำำ�คััญและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�ระบุุไว้้ในกระบวนการบรรลุุวััตถุุประสงค์์นี้้�
จะถููกเน้้นย้ำำ��ในการประชุุมรััฐมนตรีีความมั่่�นคงอาหารเอเปคตลอดจนในการประชุุมระดัับสููง
ของเอเปคที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

เพิ่่� ม พูู น องค์์ ค วามรู้้�ในเอเปค เกี่่� ย วกัั บ การพัั ฒ นาและแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ใ นการแก้้ ไขปัั ญ หา
ความหลากหลายทางชีี ว ภาพและการเสื่่� อมโทรมของทรัั พยากรธรรมชาติิ  ก ารใช้้ ท รัั พยากรดิิ น
และปัั ญ หาแหล่่ ง น้ำำ�� /ความต้้ อ งการน้ำำ�� มีี ก ารจัั ด เสวนาและการสัั ม มนาผ่่ า นสื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ กส์์
อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของการดำำ�เนิินการนี้้� และเชิิญผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วม ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง ด้้านวิิชาการ  สถาบัันคลัังสมอง เวทีีระหว่่างประเทศ
ผู้้�กำำ� หนดนโยบาย หน่่ ว ยงานกำำ�กัั บ ดูู แ ล เยาวชน กรอบการทำำ� งานอื่่� น ๆ ของเอเปค และ
ภาคอุุตสาหกรรม
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: สหรััฐอเมริิกา
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17ข) การสนัั บ สนุุ น ซึ่่� ง กัั น และกัั น ในการปรัั บ ปรุุ ง การจัั ด ทำำ�บัั ญ ชีี ก๊๊ า ซ
เรืือนกระจกจากระบบอาหาร

วััตถุุประสงค์์:

ปรัับปรุุงขีีดความสามารถของเขตเศรษฐกิิจสมาชิิกเอเปคในการติิดตามการพััฒนาระบบการผลิิต
ในฟาร์์มเมื่่�อเวลาผ่่านไป และสะท้้อนแนวทางปฏิิบััติิและการจััดการทางการเกษตรในระดัับภููมิิภาคได้้
แม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�น ผ่่านการวััดผลที่่�ปรัับปรุุงแล้้วและการรายงานสำำ�หรัับบััญชีีก๊๊าซเรืือนกระจกภาคเกษตร
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้รวบรวมนัักวิิทยาศาสตร์์และผู้้�กำำ�หนดนโยบายเพื่่�อพััฒนาการจััดทำำ�
บััญชีีก๊๊าซเรืือนกระจก ที่่�สามารถดููประสิิทธิิภาพทางการเกษตรที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเวลาผ่่านไป การพััฒนา
การจััดทำำ� จะเป็็นหลัักฐานเพื่่�อให้้ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับแนวทางปฏิิบััติิที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อทั้้�ง
การจััดการด้้านการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกภาคเกษตรและการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันในภาคเกษตร
การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้เอเปครายงานบััญชีีก๊๊าซเรืือนกระจกภาคเกษตร  ในระดัับที่่�สููงกว่่า
เมื่่�อสามารถทำำ�ได้้ สำำ�หรัับประเด็็น
1. ระบุุและจััดทำำ�ข้้อมููลการผลิิตทางการเกษตรที่่�ยัังขาดอยู่่�
2. ติิดตามการผลิิตทางการเกษตร การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และลดความเข้้มข้้นของการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกเมื่่�อเวลาผ่่านไป
3. พััฒนาค่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในระดัับภููมิิภาค
4. สร้้างกลุ่่�มเชี่่�ยวชาญด้้านการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางการเกษตร
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

1. จำำ�นวนสิินค้้าในบััญชีีก๊๊าซเรืือนกระจกภาคเกษตรที่่�รายงานในระดัับที่่�สููงกว่่าได้้เพิ่่�มขึ้้�น
ในเขตเศรษฐกิิจสมาชิิกเอเปค
2. ค่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ได้้รับั การพััฒนาให้้สามารถสะท้้อนการบริิหารและแนวปฏิิบัติั ิ
ในฟาร์์ม
3. ผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านการจััดทำำ�บััญชีีก๊๊าซเรืือนกระจก  และนัักวิิทยาศาสตร์์การเกษตรที่่�ระบุุไว้้
ของแต่่ละเขตเศรษฐกิิจของเอเปค สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญ สามารถแบ่่งปัันประสบการณ์์ได้้

เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: นิิวซีีแลนด์์
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17ค) แบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการส่่งเสริิมการลงทุุนอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง
ั ษ์์ธรรมชาติิ การผลิิตอาหารอย่่างยั่่�งยืืน การแปรรููป
� แวดล้้อม อนุุรัก
และการกระจายอาหาร

วััตถุุประสงค์์:

เพิ่่�มการลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบ (ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลัักการสำำ�หรัับการลงทุุนทางการเกษตร
อย่่ า งรัั บ ผิิ ดช อบภายใต้้ คำำ� แนะนำำ� ขององค์์ ก ารอาหารและเกษตรแห่่ ง สหประชาชาติิ แ ละกรอบ
การดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ) ในการผลิิต การแปรรููปและการกระจายอาหารที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ส่่งผลดีีต่่อธรรมชาติิและการผลิิตอาหารที่่�ยั่่�งยืืน การแปรรููปและการกระจาย ควรมีีการจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญของการลงทุุนที่่�สนัับสนุุนความสมบููรณ์์ในระยะยาวของเกษตรกรรมอาหารยั่่�งยืืน
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. พััฒนาและนำำ�นโยบายที่่�โปร่่งใสมาใช้้โดยปรึึกษาหารืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งหมด รวมถึึงภาควิิชาการ  สถาบัันคลัังสมอง เยาวชน ภาคเอกชน องค์์กรไม่่แสวงหา
ผลกำำ�ไร  ฯลฯ ที่่�ส่่งเสริิมการลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบในภาคเกษตรที่่�ตระหนัักถึึงความต้้องการ
ทางการเงิินในระยะยาวของการลงทุุน และสนัับสนุุนเทคโนโลยีีและแนวทางปฏิิบััติิ
ที่่�เป็็นนวััตกรรม เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลดีีต่่อธรรมชาติิ และสนัับสนุุนการผลิิต 
การแปรรููป และการกระจายอาหารอย่่างยั่่�งยืืน เมื่่�อเป็็นไปได้้ เขตเศรษฐกิิจจะสนัับสนุุน
การลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบในวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย ที่่�ดำำ�เนิินการ
โดยสตรีี และชุุมชนอื่่�น ๆ ที่่�ขาดโอกาส
2. พััฒนาข้้อมููลฐานด้้านการลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบ ในการผลิิตอาหาร การแปรรููปและ
การกระจายอาหาร  และกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์ ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลดีีต่่อธรรมชาติิ
และยั่่�งยืืน
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3. ติิดตามตรวจสอบการเพิ่่�มขึ้้�นและลดลงของการลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบ ในการผลิิตอาหาร 
การแปรรููปและการกระจายอาหาร  และกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์ ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ส่่งผลดีีต่่อธรรมชาติิ และยั่่�งยืืน
4. จััดส่่งข้้อมููลฐานและติิดตามข้้อมููลการลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบในด้้านการผลิิต การแปรรููป
และการกระจายอาหาร  และกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์ ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลดีี
ต่่อธรรมชาติิ และยั่่�งยืืน ให้้แก่่ผู้้�รัับผิิดชอบของเป้้าหมายนี้้�
การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ส่่ ง เสริิ ม การสร้้ า งขีี ด ความสามารถของการลงทุุนอย่่ า งรัั บ ผิิ ดช อบในด้้ า นการผลิิ ต 
การแปรรููปและการกระจายอาหาร  และกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์ ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ส่่งผลดีีต่่อธรรมชาติิ และยั่่�งยืืน
2. จััดสััมมนาผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการและการเสวนาที่่�มีีจุุดประสงค์์
เพื่่�อเพิ่่�มความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิธีีพััฒนานโยบาย ที่่�เอื้้�อต่่อการลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบในการผลิิต 
การแปรรููปและการกระจายอาหาร  และกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์ ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ส่่งผลดีีต่่อธรรมชาติิ และยั่่�งยืืน
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

เพิ่่�มความตระหนัักในประชาคมเอเปคเกี่่�ยวกัับการลงทุุนทางการเกษตรอย่่างรัับผิิดชอบ –
ตามระบุุไว้้ในการดำำ�เนิินงานนี้้� - และวิิธีีอำำ�นวยความสะดวกในการลงทุุนนั้้�น การเพิ่่�มการลงทุุน
ในระบบอาหาร ส่่งผลให้้มีีการผลิิต การแปรรููปและการกระจายอาหาร  และกิิจกรรมเชิิงพาณิิชย์์
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งผลดีีต่่อธรรมชาติิ และยั่่�งยืืน ตลอดจนการลงทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในวิิสาหกิิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อยที่่�ดำำ�เนิินการโดยสตรีี และผู้้�คนอื่่�น ๆ ของชุุมชนที่่�ขาดโอกาส
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: เปรูู
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17ง) รัั บ ทราบว่่ า เขตเศรษฐกิิจจะใช้้ แ นวทางเชิิงโยบายที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ของ
ภาคอาหาร พวกเรา ตกลงที่่� จ ะระบุุ แ ละส่่ ง เสริิมแนวทางที่่� จ ะสนัั บ สนุุ น ผลลัั พ ธ์์
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี ในขณะเดีียวกััน หลีีกเลี่่�ยง และ/หรืือ ลดการบิิดเบืือนการค้้า
รวมถึึงกระตุ้้�นการดำำ�เนิินงานองค์์กรระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง

วััตถุุประสงค์์:

ระบุุและส่่งเสริิมแนวทางนโยบายการเกษตรที่่�ปรัับปรุุงความยืืดหยุ่่�นต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก  สนัับสนุุนการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของทรััพยากร ส่่งเสริิมการเกษตรอััจฉริิยะด้้านสภาพภููมิิอากาศ รวมถึึงใช้้แนวทางที่่�เป็็นนวััตกรรม
และสอดคล้้องกัับพัันธกรณีีระหว่่างประเทศ
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

1. ภายในปีี พ.ศ. 2567 แต่่ละเขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้ประเมิินข้้อมููลฐานอย่่างเป็็นระบบ
ของนโยบายที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน ซึ่่�งกำำ�หนดขึ้้น� เพื่่�อสนัับสนุุนการเพิ่่�มผลิิตภาพทางการเกษตร
อย่่ า งยั่่� ง ยืื น  การปรัั บ ตัั ว ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศและการลดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจก รวมถึึงสิ่่�งใดก็็ตามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรม การประเมิินข้้อมููลฐานนี้้�
จะรวมถึึงการจััดทำำ�ภาพรวมของนโยบายที่่�ส่่งเสริิมการวััดและการรายงานผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
2. ภายในปีี พ.ศ. 2568 แต่่ละเขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้ระบุุช่่องว่่างของนโยบายภายใน
และโอกาสสำำ�หรัับการพััฒนานโยบายต่่อไป และมาตรการนโยบายที่่�เหมาะสมเพื่่�อเชื่่�อมโยง
ช่่องว่่างเหล่่านี้้�
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การดำำ�เนิินการส่่วนรวม:

1. ผ่่านการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการและกิิจกรรมทางการศึึกษา เขตเศรษฐกิิจจะเรีียนรู้้�จาก
องค์์ กรร ะหว่่ า งประเทศและผ่่ า นการเสวนาระหว่่ า งเขตเศรษฐกิิ จ กัั บ เขตเศรษฐกิิ จ
เกี่่�ยวกัับแนวทางนโยบายสำำ�หรัับการเติิบโตของผลิิตภาพทางการเกษตรที่่�ยั่่�งยืืน การปรัับตััว
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก  แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
สำำ�หรัับการวััดผลและการรายงาน และความสำำ�คััญของความต่่อเนื่่�องของนโยบาย
2. ผ่่านการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการและกิิจกรรมการศึึกษา เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้แบ่่งปััน
ประสบการณ์์ ใ นการพัั ฒ นานโยบายเกี่่� ย วกัั บ การเติิ บ โตของผลิิ ตภ าพทางการเกษตร
อย่่ า งยั่่� ง ยืื น และการปรัั บ ตัั ว ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศและลดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่านโยบายจะคำำ�นึึงถึึงประเด็็นด้้านเศรษฐกิิจของผู้้�ผลิิต
3. ภายในปีี พ.ศ. 2573 เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบหลััก  จะรวบรวมรายงานข้้อมููลฐานตาม
ความสมััครใจและช่่องว่่างด้้านนโยบายของแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ โดยจััดทำำ�รายงานตีีพิิมพ์์
ที่่� ป ระเมิิ น และวัั ดก ารเปลี่่� ย นแปลงของแนวนโยบายของเอเปค และผลกระทบต่่ อ
ความพยายามของแต่่ละเขตเศรษฐกิิจในการพััฒนาระบบอาหารให้้มีีความยั่่�งยืืนมากขึ้้�น

การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

1. เขตเศรษฐกิิจได้้ดำำ�เนิินการประเมิินข้้อมููลฐานของนโยบายที่่�กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุน
การเพิ่่�มผลิิตภาพทางการเกษตรอย่่างยั่่�งยืืน การปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก รวมถึึงสิ่่�งอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนวััตกรรม การประเมิิน
ข้้อมููลฐานนี้้�จะรวมถึึงภาพรวมของนโยบายที่่�ส่่งเสริิมการวััดและการรายงานผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
2. เขตเศรษฐกิิจได้้ระบุุช่่องว่่างของนโยบายภายในและโอกาสสำำ�หรัับการพััฒนานโยบาย
ต่่อไป และมาตรการนโยบายที่่�เหมาะสมเพื่่�อลดช่่องว่่างเหล่่านั้้�น
3. เขตเศรษฐกิิจได้้จััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการและกิิจกรรมการศึึกษา ซึ่่�งออกแบบมาเพื่่�อ
เพิ่่�มการเรีียนรู้้�จากองค์์กรระหว่่างประเทศ และผ่่านการเสวนาระหว่่างเขตเศรษฐกิิจกัับ
เขตเศรษฐกิิจเกี่่�ยวกัับแนวทางนโยบายเพื่่�อการเติิบโตของผลิิตภาพทางการเกษตรที่่�ยั่่�งยืืน
การปรัั บ ตัั ว ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศและการลดก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก  และ
ความสำำ�คััญของความสอดคล้้องของนโยบาย
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4. ผ่่านการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการและกิิจกรรมการศึึกษา เขตเศรษฐกิิจจะแบ่่งปัันประสบการณ์์
ในการพัั ฒ นานโยบายเกี่่� ย วกัั บ การเติิ บ โตของผลิิ ตภ าพทางการเกษตรที่่� ยั่่� ง ยืื น และ
การปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
5. รายงานช่่ อ งว่่ า งของนโยบายและข้้ อ มูู ล ฐานของแต่่ ล ะเขตเศรษฐกิิ จ ได้้ ถูู กร วบรวม
และตีี พิิ ม พ์์  ซึ่่� ง ได้้ มีี ก ารประเมิิ น และวัั ดก ารเปลี่่� ย นแปลงของแนวนโยบายของแต่่ ล ะ
เขตเศรษฐกิิจเอเปค และผลของความพยายามของแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ ในการก้้าวไปสู่่�
ระบบอาหารที่่�ยั่่�งยืืนมากขึ้้�น
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: สหรััฐอเมริิกา
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17จ) จััดให้้ มีี การประชุุม เชิิงปฏิิบััติิ การเพื่่� อเสริิมสร้้ างขีี ดความสามารถและ
แบ่่ งปัันแนวปฏิิบัั ติิที่่� ดีี เพื่่� อสนัั บสนุุ นความพยายามของแต่่ ละเขตเศรษฐกิิจและ
ส่่ ว นรวม  ในการปรัั บ ใช้้ แ ละทำำ� ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ เป้้ า หมายการพัั ฒนาที่่� ยั่่� ง ยืืนของ
องค์์การสหประชาชาติิ หััวข้้อที่่� 12.3 “ภายในปีี พ.ศ. 2573 ลดปริิมาณขยะอาหาร
ทั่่�วโลกในระดัับค้้าปลีีกและผู้้�บริิโภคลงครึ่่�งหนึ่่�ง และลดปริิมาณการสููญเสีียอาหาร
ตลอดการผลิิตและห่่วงโซ่่อุุปทาน รวมถึึงการสููญเสีียหลัังการเก็็บเกี่่�ยว” โดยมีี
ตััวชี้้�วััดเฉพาะที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานการณ์์ของแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ เช่่น ดััชนีีขยะอาหารของ
องค์์การสหประชาชาติิ/องค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ  (เอฟดัับเบิิลยููไอ)
หรืือดัั ชนีี อื่่� น ๆ ที่่� เ หมาะสม  และส่่ ง เสริิมการลงทุุ น ระหว่่ า งภาครัั ฐ และเอกชนใน
โครงสร้้างพื้้� นฐานและห่่วงโซ่่ความเย็็น เพื่่� อลดระดัับปริิมาณการสููญเสีียอาหารและ
ขยะอาหารในปััจจุุบััน และทบทวนความก้้าวหน้้าในประเด็็นนี้้�ภายในปีี พ.ศ. 2568

วััตถุุประสงค์์:

จััดให้้มีีการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถและแบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ หััวข้้อที่่� 12.3 พร้้อมตััวชี้้�วััดเฉพาะ
ตามสถานการณ์์ ข องแต่่ ล ะเขตเศรษฐกิิ จ และส่่ ง เสริิ ม การลงทุุนระหว่่ า งภาครัั ฐ และเอกชน
ในโครงสร้้ างพื้้� นฐานและห่่วงโซ่่ความเย็็น เพื่่�อลดระดัับปริิมาณในปััจจุุบัันของการสููญเสีียอาหาร
และขยะอาหาร (เอฟแอลดัับเบิิลยูู) และทบทวนความก้้าวหน้้าในประเด็็นนี้้�ภายในปีี พ.ศ. 2568
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ มีีดัังต่่อไปนี้้�:

1.	การวััดผลและการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเป็็นประจำำ�: เขตเศรษฐกิิจสมาชิิกอาจนำำ�ดััชนีี
การสููญเสีียอาหารขององค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ ดััชนีีขยะอาหาร
ของโครงการสิ่่� ง แวดล้้ อ มโลก  หรืื อ ดัั ชนีี อื่่� น ๆ ที่่� เ หมาะสมมาปรัั บ ใช้้ อย่่ า งไรก็็ ต าม
อาจเหมาะสมกว่่ า ที่่� จ ะคิิ ดค้้ น หรืื อ ใช้้ ตัั ว ชี้้� วัั ด เฉพาะที่่� มีี อ ยู่่�และกำำ� หนดเป้้ า หมายตาม
สถานการณ์์ของแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ แม้้ว่่าจะอยู่่�ในรายการอาหารอย่่างน้้อยหนึ่่�งประเภท
หรืือในขั้้�นตอนหนึ่่�งของห่่วงโซ่่อุุปทานอาหาร
2.	ช่่ อ งทางการประสานงานและการสื่่� อ สาร: เขตเศรษฐกิิ จ สมาชิิ ก อาจดำำ� เนิิ น การ
ในการประสานงานและสื่่�อสารในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
ระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ (เช่่น การเกษตร สิ่่�งแวดล้้อม อาหารและยา สวััสดิิการสัังคม)
กัับองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร (เช่่น ธนาคารอาหาร) กัับภาคเอกชน (เช่่น ธุุรกิิจการเกษตร 
ผู้้�ผลิิตอาหาร อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาหาร เช่่น โรงแรม ร้้านอาหาร ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต 
โลจิิสติิกส์์ ผู้้�ส่่งออก  เป็็นต้้น) โดยเฉพาะวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย
กัับผู้้�บริิโภค (รวมถึึงเว็็บไซต์์ที่่�อุุทิิศให้้กัับการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร  และหลัักสููตร
การศึึกษา) กัับสถาบัันวิิจััย และกัับเขตเศรษฐกิิจอื่่�น ๆ ในภููมิิภาคของตน
แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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3.	กฎหมาย: เขตเศรษฐกิิจสมาชิิกอาจพััฒนาแผนงานทางกฎหมาย เช่่น การยกเว้้นการรัับผิิด
จากการบริิจาคอาหาร กฎระเบีียบด้้านฉลากอาหาร สิ่่�งจููงใจทางการเงิินอื่่�น ๆ การส่่งเสริิม
การค้้าสิินค้้าเกษตรระดัับสากล เป็็นต้้น
4. โครงการที่่� ไ ม่่ ใช่่ ท างกฎหมาย: เขตเศรษฐกิิ จ สมาชิิ ก อาจส่่ ง เสริิ ม โครงการที่่� ไ ม่่ ใช่่
ทางกฎหมาย เช่่น แชมเปีียนด้้านการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร รางวััลนวััตกรรม
การสูู ญ เสีี ย อาหารและขยะอาหาร  แหล่่ ง เงิิ น ทุุนการสูู ญ เสีี ย อาหารและขยะอาหาร 
และแผนงานการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร เป็็นต้้น
5. แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมระยะกลาง: เขตเศรษฐกิิจสมาชิิกอาจบรรจุุเป้้าหมาย
การสููญเสีียอาหารและขยะอาหารในแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมระยะกลาง (ทุุกห้้า
หรืือหกปีี)
6. โครงสร้้างพื้้�นฐานอื่่�น ๆ : เขตเศรษฐกิิจสมาชิิกอาจปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับประเด็็นการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร  เช่่น การสร้้างถนน ระบบไฟฟ้้า ระบบ
ทำำ� ความเย็็ น โทรคมนาคม และบริิ ก ารอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต  และการเข้้ า ถึึงสิิ น เชื่่� อ เพื่่� อ
เพิ่่� ม ขีี ด ความสามารถของผู้้�ดำำ� เนิิ น การในระบบอาหารทั้้� ง ห่่ ว งโซ่่ อุุ ปทานเพื่่� อ บริิ ห าร
จััดการการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. พััฒนา สนัับสนุุน และดำำ�เนิินโครงการเพิ่่�มเติิม (โครงการที่่�ได้้รัับทุุนสนัับสนุุนจากเอเปค
หรืื อ โครงการที่่� ห าทุุนเอง) เพื่่� อ ลดการสูู ญ เสีี ย อาหารและขยะอาหารภายใน 21
เขตเศรษฐกิิจเอเปค
2. หากเป็็ น ไปได้้  จัั ดก ารประชุุมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารเรื่่� อ งการสูู ญ เสีี ย อาหารและขยะอาหาร
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ในเดืือนมิิถุุนายนหรืือสิิงหาคม ในช่่วงสััปดาห์์ความมั่่�นคงด้้านอาหาร
ของเอเปค เพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี และรายงานความก้้าวหน้้า
ของเขตเศรษฐกิิจ โดยหััวข้้อหลัักสำำ�หรัับการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการอาจรวมถึึงนวััตกรรม
และเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และการดำำ�เนิินการตามกระบวนการที่่�มีีมาตรฐาน ผลิิตภััณฑ์์ บุุคลากร
การจัั ดก ารเครื่่� อ งมืื อ การเกษตรที่่� นำำ� ไปสู่่�การลดการสูู ญ เสีี ย อาหารและขยะอาหาร
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าอาหาร กลยุุทธ์์การลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร  และการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เป้้าหมาย-มาตรการ-พระราชบััญญััติิ วิิสาหกิิจขนาดกลาง
ขนาดย่่อม และรายย่่อย และภาคส่่วนอื่่�น ๆ บรรจุุภััณฑ์์อาหารและความปลอดภััย
ด้้านอาหาร กฎหมายและนโยบายการบริิจาคอาหาร การประสานงาน ภายในหน่่วยงาน
ภาครััฐ โรคโควิิด-19 การเงิินสีีเขีียว เทคโนโลยีีอััจฉริิยะ เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร ดิิจิิทััลและอีีคอมเมิิร์์ซ  วงจรของห่่วงโซ่่อุุปทาน การจััดเก็็บและห่่วงโซ่่ความเย็็น
เป็็นต้้น
3. สนัับสนุุนและจััดกิิจกรรมเพื่่�อการลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหารร่่วมกััน ประสานงาน
กัับกรอบการทำำ�งานย่่อยของเอเปคและองค์์กรระหว่่างประเทศ และดำำ�เนิินกิิจกรรมอื่่�น ๆ
เพื่่�อแบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
4. สนัับสนุุนการทำำ�ผัังหรืือรายชื่่�อขององค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรและสถาบัันการศึึกษาที่่�มีี
งานวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์เกี่่�ยวกัับการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
5. ปรัับปรุุงแพลตฟอร์์มเอเปค-โฟลส์์ อย่่างต่่อเนื่่�อง (URL: http://apec-flows.ntu.edu.tw/)
สำำ�หรัับสมาชิิกเอเปค เพื่่�อแบ่่งปัันเทคโนโลยีีนวััตกรรม โอกาสทางธุุรกิิจ และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
ในการลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

เขตเศรษฐกิิจสมาชิิกอาจนำำ�ดััชนีีการสููญเสีียอาหารมาใช้้ เช่่น ดััชนีีการสููญเสีียอาหารของ
องค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ ดััชนีีขยะอาหารของโครงการสิ่่�งแวดล้้อมโลก  หรืือ
ดััชนีีอื่่�น ๆ ที่่�พััฒนาขึ้้�นในเขตเศรษฐกิิจ
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: จีีนไทเป
แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
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ความเป็็นหุ้้�นส่่วน
ระหว่่างภาครััฐและเอกชน
เพื่่� อกำำ�หนดรููปแบบและส่่งเสริิมการทำำ�งาน
ของระบบอาหารเอเปค
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18ก) ส่่ ง เสริิมการจัั ด เวทีี ห ารืืออย่่ า งสม่ำำ�� เสมอระหว่่ า งภาครัั ฐ และเอกชน
ในแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ เพื่่� อให้้ข้้อเสนอแนะกัับหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร
เกี่่�ยวกัับวิิธีีการปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจสำำ�หรัับภาคอาหาร

วััตถุุประสงค์์:

ส่่งเสริิมการจััดเวทีีหารืืออย่่างสม่ำำ��เสมอระหว่่างภาครััฐและเอกชนในแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ
เพื่่�อกำำ�หนดรููปและส่่งเสริิมการทำำ�งานของระบบอาหารในเอเปค
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. เสนอชื่่�อผู้้�แทนภาคเอกชนเข้้าเป็็นสมาชิิกของหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร
2. ส่่งเสริิมทางเลืือกสำำ�หรัับการจััดเวทีีหารืืออย่่างสม่ำำ��เสมอสำำ�หรัับความเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่าง
ภาครััฐและเอกชน (พีีพีีพีี) ในแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ
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การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. จััดทำำ�แบบสำำ�รวจการจััดเวทีีหารืืออย่่างสม่ำำ��เสมอสำำ�หรัับความเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่างภาครััฐ
และเอกชนในแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ
2. จััดทำำ�แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของความเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่างภาครััฐและเอกชน และแบ่่งปัันบนเว็็บไซต์์
ฐานข้้อมููลระบบสารสนเทศความมั่่�นคงทางอาหารของภููมิิภาคเอเปค
3. ปรัับปรุุงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่างภาครััฐและเอกชน บนฐานข้้อมููลระบบ
สารสนเทศความมั่่�นคงทางอาหารของภููมิิภาคเอเปค
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

การจััดเวทีีหารืืออย่่างสม่ำำ��เสมอระหว่่างภาครััฐและเอกชนในแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ และแบ่่งปััน
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: ญี่่�ปุ่่�น
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

18ข) ทบทวนการทำำ�งานและข้้อกำำ�หนดของหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคง
อาหาร เพื่่� อให้้มั่่�นใจถึึงความเป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีความหมายของสภาที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจ
� สะท้้อนถึึงลำำ�ดัับความสำำ�คััญและความสนใจของภาคเอกชน
เอเปค และภาคเอกชน ซึ่่ง
และเพิ่่� มการมีีส่่วนร่่วมของภาคเอกชนให้้มากที่่�สุุด

วััตถุุประสงค์์:

พััฒนาความร่่วมมืือระหว่่างสภาที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจเอเปค และภาคเอกชนในวงกว้้าง

การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ระบุุผู้้�แทนภาคเอกชน รวมทั้้�งสมาชิิกสภาที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจเอเปค เพื่่�อเข้้าร่่วมในกิิจกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของเอเปคอย่่างสม่ำำ��เสมอ
2. ระบุุผู้้�ประสานหลัักของภาครััฐ เพื่่�อช่่วยให้้การทำำ�งานร่่วมกัันของเอเปค สามารถสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�แทนภาคเอกชน โดยใช้้ความเชี่่�ยวชาญหรืือประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา
ในการสนัับสนุุนการทำำ�งานร่่วมกััน

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

57

การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ทบทวนขอบเขตของงานของหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร  เพื่่�อเปิิดโอกาส
ให้้มีีการปรัับปรุุง ร่่วมกัับสภาที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจเอเปค และภาคเอกชนในวงกว้้าง
2. บรรลุุฉัั น ทามติิ กัั บ การเปลี่่� ย นแปลงที่่� จ ะทำำ� ให้้ ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ใ นการทำำ� งานระหว่่ า ง
เขตเศรษฐกิิจเอเปค สภาที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจเอเปค และภาคเอกชนในวงกว้้างดีีขึ้น้�
3. มองหาโอกาสในการพััฒนาความสััมพัันธ์์ในการทำำ�งานระยะยาวกัับสมาชิิกในภาคอุุตสาหกรรม
4. ดำำ�เนิินการเพื่่�อส่่งเสริิมให้้ภาคอุุตสาหกรรมมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�งานร่่วมกัันของเอเปค
5. จััดทำำ�รายชื่่�อผู้้�ประสานหลัักของภาคอุุตสาหกรรม (พีีโอซีี) โดยประสานความร่่วมมืือกัับ
สภาที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจเอเปค ในการระบุุสมาชิิกของแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ ซึ่่�งจะช่่วยแสวงหา
ผู้้�แทนในภาคอุุตสาหกรรม เพื่่�อเข้้าร่่วมในการทำำ�งานร่่วมกัันของเอเปคในหลากหลายสาขา

58

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

1. ภายในปีี พ.ศ. 2568 การทบทวนขอบเขตของงานของหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคง
อาหารที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ภายใต้้เป้้าหมายนี้้� จะดำำ�เนิินการครบถ้้วนสมบููรณ์์ และ
2. ภายในปีี พ.ศ. 2568 รายชื่่�อผู้้�ประสานหลัักของภาคอุุตสาหกรรม เพื่่�อแสวงหาผู้้�แทนใน
ภาคอุุตสาหกรรม ได้้ถูกจั
ู ัดทำำ�ขึ้้�น

เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: สหรััฐอเมริิกา

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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การกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ชาญฉลาด

และการดำำ�เนิินการตามแผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
เพื่่� อดำำ�เนิินการตามแผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยมีีวััตถุุประสงค์์เฉพาะ ตััวชี้้�วััด
ปีีเป้้าหมายแห่่งความสำำ�เร็็จ
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

19ก) จัั ด การประชุุ ม เชิิงปฏิิบัั ติิ การ ภายในต้้ น ปีี พ.ศ. 2565 เพื่่� ออำำ� นวย
ความสะดวกในการเปลี่่�ยนผ่่านจากแผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
ไปเป็็นแผนปฏิิบััติิการ ซึ่่�งรวมถึึงกำำ�หนด “ขั้้�นตอนต่่อไป” ของแต่่ละการดำำ�เนิินการ

วััตถุุประสงค์์:

จััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ภายใต้้กรอบการทำำ�งานหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบาย
ด้้านความมั่่�นคงอาหาร  เพื่่�อแบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีและเสนอการดำำ�เนิินการสำำ�หรัับแผนปฏิิบััติิการ
ภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิ จ จะส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ดก ารมีี ส่่ ว นร่่ ว มอย่่ า งแข็็ ง ขัั น ในการประชุุมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร 
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และนำำ�เสนอเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ การวััดผล ตััวชี้้�วััด และเป้้าหมาย
การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้มีีการจััดทำำ�ข้้อมููลและความเห็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องในการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการ
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

แผนปฏิิ บัั ติิ ก ารภายใต้้ แ ผนงานความมั่่� น คงอาหารมุ่่� ง สู่่�ปีี พ.ศ. 2573 ได้้ จัั ดทำำ�ขึ้้� น และ
ได้้รัับการรัับรองในการประชุุมรััฐมนตรีีความมั่่�นคงอาหารเอเปค
เป้้าหมาย: ภายในสิ้้�นปีี พ.ศ. 2565
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: ไทยและสหรััฐอเมริิกา
แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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19ข) สำำ�หรัับแต่่ละประเด็็นสำำ�คััญที่่�พััฒนาเป็็นแผนปฏิิบััติิการในปีี พ.ศ. 2565
จะมีีการระบุุการดำำ�เนิินการและข้้อริิเริ่่�มตามความสมััครใจ โดยเขตเศรษฐกิิจสมาชิิก
สามารถมีีบทบาทในการบรรลุุตามแผนงาน พ.ศ. 2573 ซึ่่�งสะท้้อนถึึงการจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คัั ญ ที่่� จ ะบรรลุุ ผ ลลัั พ ธ์์ ที่่� มีี ค วามหมายมากที่่� สุุ ด สำำ�หรัั บ ผู้้�ผลิิตและธุุ ร กิิจใน
ภาคอาหาร

วััตถุุประสงค์์:

จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการที่่�ระบุุการดำำ�เนิินการและข้้อริิเริ่่�มตามความสมััครใจของเขตเศรษฐกิิจ
สมาชิิกและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของการดำำ�เนิินการที่่�ให้้ผลลััพธ์์ที่่�มีีความหมายสำำ�หรัับผู้้�ผลิิตและ
ธุุรกิิจในภาคอาหาร
การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้มีีความพยายามในการขัับเคลื่่�อนแผนงาน พ.ศ. 2573 โดยใช้้ประโยชน์์
จากทรััพยากรที่่�หลากหลาย
การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้:
1. ริิเริ่่�มการดำำ�เนิินการหรืือข้้อริิเริ่่�มตามแผนปฏิิบััติิการ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2565-2573
2. ส่่งเสริิมให้้กรอบการทำำ�งานอื่่�น ๆ ของเอเปค จััดส่่งข้้อเสนอโครงการของเอเปค
3. ดำำ�เนิินการตามแผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
การประเมิินผลความก้้าวหน้้า:

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573 จะใช้้เป็็นแนวทาง
สำำ�หรัับเขตเศรษฐกิิจสมาชิิกเอเปคในช่่วงระหว่่างปีี พ.ศ. 2565 – 2573
เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: ไทย
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

19ค) ทบทวนการดำำ� เนิินการในปีี พ.ศ. 2568 (และความก้้ า วหน้้ า ) และ
ทบทวนแผนงานในปีี พ.ศ. 2573

วััตถุุประสงค์์:

ทบทวนการดำำ�เนิินการในแผนปฏิิบััติิการ ทบทวนแผนงานในปีี พ.ศ. 2573

การดำำ�เนิินการรายเขตเศรษฐกิิจ:

เขตเศรษฐกิิจจะส่่งเสริิมให้้กำำ�หนดนโยบายและแผนในภาคเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิิบััติิการ
ภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
การดำำ�เนิินการร่่วมกััน:

เขตเศรษฐกิิจจะจััดการประชุุมในปีี พ.ศ. 2568 เพื่่�อดำำ�เนิินการตามแผนดำำ�เนิินการและ
ดำำ�เนิินการทบทวนแผนระยะกลาง ของแผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
การประเมิินความก้้าวหน้้า:

1. การประเมิินผลการดำำ�เนิินการทำำ�เสร็็จเรีียบร้้อยแล้้ว และทบทวนการดำำ�เนิินการที่่�เหลืือ
ในแผนปฏิิบััติิการ ภายในปีี พ.ศ. 2568
2. แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573 ได้้รัับการทบทวนภายในปีี พ.ศ. 2573

เป้้าหมาย: ปีี พ.ศ. 2573
เขตเศรษฐกิิจรัับผิิดชอบ: [ยัังไม่่สมบููรณ์์]

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
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ภาคผนวก
(คำำ�แปลอย่่างไม่่เป็็นทางการ)

แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573
จััดทำำ�โดย นิิวซีีแลนด์์ พ.ศ. 2564
ระบบอาหารที่่�เปิิดกว้้าง เป็็นธรรม โปร่่งใส มีีประสิิทธิผ
ิ ล ยั่่�งยืืน และมีีภูมิิคุ้้�มกั
ู
น
ั
ที่่�จะสร้้างความมั่่�นใจว่่าทุุกคนสามารถเข้้าถึึงอาหารที่่�เพีี ยงพอ มีีความปลอดภััย 
ที่่�สามารถซื้้�อได้้ และมีีคุณ
ุ ค่่าทางโภชนาการ ได้้อย่่างสม่ำำ�� เสมอ ตรงตามความต้้องการ
และรสนิิยมทางอาหาร เพื่่� อการมีีชีีวิิตที่่�ดีีและสุุขภาพที่่�แข็็งแรง

บทนำำ�

1. ในฐานะเขตเศรษฐกิิจเอเปค พวกเรา ตระหนัักดีีว่่าระบบอาหารที่่�ทำำ�งานได้้ดีี มีีความสำำ�คััญ
ต่่อสุุขภาพ ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของประชาชนของพวกเรา และความสำำ�เร็็จของเขตเศรษฐกิิจ
ของพวกเรา
2. ในฐานะกลุ่่� ม สมาชิิ ก เอเปค พวกเรา ให้้ คำำ�มั่่� น ที่่� จ ะช่่ ว ยเหลืื อ ซึ่่� ง กัั น และกัั น ให้้ บ รรลุุ
ความมั่่� น คงอาหาร การเพิ่่� ม ผลิิ ตภ าพของเรา การลดผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
และรวมถึึงประชาชนทุุกคนของพวกเรา โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงเพศ เชื้้�อชาติิ หรืืออายุุ
3. ในปีี พ.ศ. 2563 ผู้้�นำำ�เขตเศรษฐกิิจเอเปคได้้รัับรองวิิสััยทััศน์์ปุุตราจายา พ.ศ. 2583
โดยให้้ คำำ�มั่่� น ที่่� ผ ลัั กดัั น ให้้ ภูู มิิ ภ าคเอเชีี ย -แปซิิ ฟิิ ก  เป็็ น ชุุมชนที่่� เ ปิิ ดกว้้ า ง มีี พ ลวัั ต 
มีีภููมิิคุ้้�มกััน และสงบสุุข ภายในปีี พ.ศ. 2583 เพื่่�อความเจริิญรุ่่�งเรืืองของประชาชนทุุกคน
และคนรุ่่�นต่่อไปของพวกเรา แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573 จะสอดคล้้อง
กัั บ วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ปุุตร าจายา และส่่ ง เสริิ ม ความร่่ ว มมืื อ ระหว่่ า งเขตเศรษฐกิิ จ สมาชิิ ก เพื่่� อ
เสริิ ม สร้้ า งการฟื้้� น ตัั ว อย่่ า งยั่่� ง ยืื น และมีี ภูู มิิ คุ้้� มกัั น จากผลกระทบที่่� ใ หญ่่ ที่่� สุุด ของ
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19

แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

4. หลัักการของแผนงาน พ.ศ. 2573 ต่่อยอดจากการดำำ�เนิินงานด้้านความมั่่�นคงอาหาร
ของเอเปคจนถึึงปััจจุุบััน รวมถึึงปฏิิญญานิิอิิกาตะว่่าด้้วยความมั่่�นคงอาหารเอเปคฉบัับแรก
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2553 ที่่�จััดทำำ�โดยรััฐมนตรีีที่่�รัับผิิดชอบด้้านความมั่่�นคงอาหาร  และแผนงาน
ความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2563 การทำำ�งานภายใต้้หุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคง
อาหาร  (พีีพีีเอฟเอส) ร่่วมกัับสภาที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจเอเปค ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ในการทำำ�งาน
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ด้้านความมั่่�นคงอาหารของเอเปคร่่วมกัับกรอบการทำำ�งานและกรอบการทำำ�งานย่่อย
เอเปค ตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นในการกำำ�หนดแนวทางที่่�ครอบคลุุมทั้้�งระบบ ตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่าด้้านเกษตรและอาหาร  และทุุกพื้้�นที่่�ต้้องพึ่่�งพาอาศััยกััน และจะมีีความสามารถ
ในการทำำ�งานร่่วมกัันในการผลัักดัันประเด็็นความมั่่�นคงอาหารภายใต้้กรอบแผนงาน
พ.ศ. 2573 และประเด็็นการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
5. ด้้ ว ยเหตุุนี้้�  พีี พีี เ อฟเอส จะยัั ง คงเสริิ ม สร้้ า งการประสานงานและทำำ� งานร่่ ว มกัั บ
กรอบการทำำ� งานย่่ อ ยที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งของเอเปคทั้้� ง หมด  ในการบรรลุุเป้้ า หมายของงาน
ด้้านความมั่่�นคงอาหารของเอเปคในภููมิิภาคที่่�สอดคล้้องกัับแนวทางของเอเปคในการสร้้าง
ความร่่วมมืือระหว่่างกรอบการทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
6. แผนงาน พ.ศ. 2573 ไม่่ได้้หมายความถึึงการดำำ�เนิินการทั้้�งหมดที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับภููมิิภาค
เอเปคในการบรรลุุความมั่่� น คงอาหารภายในปีี พ.ศ. 2573 พวกเราทุุกคนทำำ� งาน
อย่่างแข็็งขัันร่่วมกัับองค์์กรต่่าง ๆ ทั้้�งในและนอกเขตเศรษฐกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบอาหาร 
แผนงาน พ.ศ. 2573 แสดงถึึงการดำำ�เนิินการที่่�พวกเราเชื่่�อมั่่�นว่่า เอเปคได้้รัับมอบหมาย
ให้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อจะสามารถช่่วยเหลืือสมาชิิกเอเปคแต่่ละเขตเศรษฐกิิจให้้บรรลุุเป้้าหมาย
และความสำำ�เร็็จร่่วมกัันของภููมิิภาค
หุน
้ ส่วนเชิงนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่ อความมั่นคงอาหาร

ยกระดับความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพือ่ บรรลุความมัน่ คงอาหารในภูมภิ าคเอเปค
เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั และนวัตกรรม

แนวทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และนวัตกรรมจะชวยใหเขตเศรษฐกิจเจริญเติบโตและฟน ตัวไดดขี น้ึ
เพือ่ เสริมสรางความมัน่ คงอาหาร และการเพิม่ ผลิตภาพและประสิทธิผล
ผลิตภาพ
ปรับปรุงผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของระบบอาหาร
ในภูมภิ าค

ความครอบคลุม
เพิม่ การมีสว นรวม
ในระบบอาหารโดยใชนโยบาย
ทีค่ รอบคลุมและสรางโอกาส
ในการมีสว นรวม

ความยั่งยืน
บรรเทาผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ /
นโยบายลดการใชสารทีเ่ ปนอันตราย
ตอสิง่ แวดลอมและสนับสนุน
การฟน ฟูสีเขียว

การกําหนดเป้าหมายอย่างชาญฉลาดและการดําเนินการ

กําหนดเปาหมายโดยเฉพาะและกระชับในการดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุความมัน่ คงอาหารในภูมภิ าคเอเปค

แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

65

ประเด็็นการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม

7. การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เร่่งให้้เกิิดการปฏิิรููปทางดิิจิิทััล ทำำ�ให้้เห็็นถึึงความสามารถ
ของเขตเศรษฐกิิจที่่�ใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้การฟื้้�นตััวและเติิบโตได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้�การแปลงเป็็นดิิจิิทััลและเทคโนโลยีีที่่�เป็็นนวััตกรรมอื่่�น ๆ มีีศัักยภาพในการปฏิิรููป
ระบบอาหารและสร้้างเสริิมความมั่่�นคงอาหาร โดย
		
 การเพิ่่�มผลิิตภาพและประสิิทธิิผล
		
 การลดการสููญเสีียและอาหารเหลืือทิ้้�ง
		
 ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
		
 ลดต้้นทุุนและอำำ�นวยความสะดวกที่่�เกิิดจากการค้้าอาหาร
8. เพื่่�อให้้เกิิดความก้้าวหน้้าในการทำำ�งานด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม เขตเศรษฐกิิจ
ต่่าง ๆ ให้้คำำ�มั่่�นที่่�จะทำำ�ให้้ภููมิิภาคเอเปคเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับโลกในการนำำ�นวััตกรรมมาใช้้
ในระบบอาหาร รวมถึึงการจัั ดทำำ� แผนงานดิิ จิิ ทัั ล ด้้ า นความมั่่� น คงอาหาร ซึ่่� ง จะมีี
การดำำ�เนิินงานด้้านอื่่�น ๆ ร่่วมด้้วย ดัังต่่อไปนี้้�
ก) เมื่่�อสิ้้�นสุุดปีี พ.ศ. 2565 ให้้ประเมิินการดำำ�เนิินงานของกรอบการทำำ�งานอื่่�น ๆ ของ
เอเปค ซึ่่� ง จะส่่ ง เสริิ ม การนำำ� มาตรฐานข้้ อ มูู ล สากลสำำ� หรัั บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ อ าหารและ
การเกษตรมาใช้้ในวงกว้้าง และการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการทำำ�งานเพื่่�อปรัับปรุุง
เทคโนโลยีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การผลิิ ต ก ารตรวจสอบย้้ อ นกลัั บ ของห่่ ว งโซ่่ อุุ ปทาน
เทคโนโลยีีทางการเงิินที่่�เป็็นนวััตกรรมที่่�เข้้าถึึงได้้ และเอกสารดิิจิิทััลที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันได้้
รวมถึึงเพื่่� อ การค้้ า และกำำ� หนดประเด็็ น สำำ�คัั ญ สำำ� หรัั บ การทำำ� งานต่่ อ ไปเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด
การทำำ� งานร่่ ว มกัั น ทั่่� ว ทั้้� ง ภูู มิิ ภ าคผ่่ า นห่่ ว งโซ่่ คุุ ณค่่ า ด้้ า นอาหาร  โดยมีี ก ารทบทวน
ความคืืบหน้้าภายในปีี พ.ศ. 2568
ข) ระบุุและส่่งเสริิมรััฐบาลอย่่างแข็็งขัันในการออกมาตรการเพื่่�อให้้เกิิดการเข้้าถึึงและ
แนะนำำ�เทคโนโลยีีและสิินค้้าที่่�เป็็นนวััตกรรม รวมถึึงการสนัับสนุุนการวิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีีที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ เช่่น เกษตรอััจฉริิยะ และแบ่่งปัันประสบการณ์์/แนวทาง
ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในเขตเศรษฐกิิจและองค์์กรระหว่่างประเทศอื่่�น ๆ
ค) ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนระดัับของการเข้้าถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เป็็นบรอดแบนด์์ดิิจิิทััล
เพิ่่�มขึ้้�นในพื้้�นที่่�ทุุรกัันดาร โดยการใช้้การปฏิิรููปโครงสร้้างและการลงทุุนและที่่�จำำ�เป็็น
ง) เขตเศรษฐกิิ จ จัั ด หาและจัั ดก ารฝึึ ก อบรม และ/หรืื อ  การประชุุมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร
เพื่่�อปรัับปรุุงระบบอาหารในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้�ทางดิิจิิทััล และเสริิมสร้้าง
ขีีดความสามารถสำำ�หรัับชุุมชนที่่�ด้้อยโอกาส โดยใช้้ประโยชน์์จากแผนงานที่่�มีีอยู่่� 
หากเป็็นไปได้้
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จ) ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2565 ผ่่านฐานข้้อมููลระบบสารสนเทศความมั่่�นคงทางอาหารของภููมิิภาค
เอเปค จะมีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและแนวปฏิิบััติิด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม
ในห่่วงโซ่่อุุปทานอาหาร
ฉ) ส่่งเสริิมการลงทุุนระหว่่างภาครััฐและเอกชนเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในเทคโนโลยีี
ที่่�เป็็นนวััตกรรมตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าอาหาร ซึ่่�งรวมถึึงการปรัับปรุุงฟาร์์มให้้มีีประสิิทธิิภาพ
และความยั่่�งยืืน และเพิ่่�มการลงทุุนให้้กัับวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย
(เอ็็มเอสเอ็็มอีีเอส) – รวมถึึงผู้้�ประกอบการรายใหม่่ และผู้้�ผลิิตรายย่่อยในภาคเกษตร
และอาหาร และการประมง
ช) ปรัั บ ปรุุงสถานที่่� จัั ด เก็็ บ อาหารและความสามารถในการขนส่่ ง ให้้ ทัั น สมัั ย หรืื อ
ผ่่านการแลกเปลี่่�ยนและความร่่วมมืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ ธุุรกิิจ และ
สถาบัันที่่�เน้้นการจััดการและเทคโนโลยีีหลัังการเก็็บเกี่่�ยว
ผลิิตภาพ

9. เพื่่�อสร้้างการเจริิญเติิบโตอย่่างครอบคลุุมและยั่่�งยืืนในภููมิิภาคเอเปค จำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนา
ด้้านผลิิตภาพและประสิิทธิิภาพของระบบอาหารในภููมิิภาค
10. พีีพีีเอฟเอส รัับทราบงานของเวทีีระหว่่างประเทศอื่่�น ๆ (รวมถึึงเวทีีอื่่�น ๆ ของเอเปค)
ที่่�มีีดำำ�เนิินงานในการแก้้ไขอุุปสรรคและการบิิดเบืือนของห่่วงโซ่่อุุปทาน และปรัับปรุุง
การเข้้าถึึงตลาดในประเทศและต่่างประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งช่่วยเพิ่่�มผลิิตภาพและ
รายได้้ของผู้้�ประกอบการรายใหม่่ และผู้้�ผลิิตรายย่่อยในภาคเกษตรและอาหาร  และ
การประมง และบรรเทาความยากจน ความหิิวโหย และภาวะทุุพโภชนาการ
11. พวกเราตระหนัักดีีว่่า การค้้าเกษตรและอาหารระหว่่างประเทศมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
ในการบรรลุุความมั่่�นคงอาหารของโลกและโภชนาการที่่�เพีียงพอ นอกจากนี้้� พวกเรา
ยัังตระหนัักดีีว่่า การหลีีกเลี่่�ยงการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทานอาหารเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในการเข้้าถึึงอาหารได้้อย่่างมีีเสถีียรภาพ พวกเรา เน้้นถึึงความสำำ�คััญ
ของระบบการค้้าพหุุภาคีีที่่�เปิิดกว้้าง โปร่่งใส คาดการณ์์ได้้และไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ซึ่่�งอยู่่�
ภายใต้้ พัั น ธกรณีี ข ององค์์ ก ารการค้้ า โลก  (ดัั บ เบิิ ล ยูู ทีี โ อ) เพื่่� อ เพิ่่� ม ความสามารถ
ในการคาดการณ์์ของตลาด  เพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นทางธุุรกิิจ และช่่วยให้้เกิิดการไหลเวีียน
ทางการค้้ามุ่่�งสู่่�ความมั่่�นคงอาหารและโภชนาการ
12. อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีการดำำ�เนิินงานที่่�พีีพีีเอฟเอส และกรอบการทำำ�งาน และกรอบการทำำ�งานย่่อย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของเอเปค จะต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อช่่วยแก้้ไขปััญหาด้้านผลิิตภาพ ซึ่่�งรวมถึึง
ประเด็็นต่่าง ๆ และไม่่จำำ�กััดเพีียงการดำำ�เนิินการในประเด็็นเหล่่านี้้�เท่่านั้้�น ดัังนี้้�
ก) เขตเศรษฐกิิจสมาชิิกสำำ�รวจระบบในการนำำ�แนวปฏิิบััติิของระบบเพื่่�อจััดการขนส่่ง
สิินค้้าที่่�เน่่าเสีียง่่ายผ่่านพรมแดนระหว่่างประเทศในเวลาที่่�เหมาะสม ซึ่่�งจะช่่วยลด
การสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร และขจััดค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับธุุรกิิจ
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ข) รัั บ ทราบผลกระทบเชิิ ง บวกต่่ อ ความมั่่� น คงอาหารของมาตรฐานการค้้ า อาหาร 
โดยเขตเศรษฐกิิ จ สมาชิิ ก ในกรอบการทำำ� งานที่่� เ หมาะสม จะประเมิิ น กรณีี ศึึก ษา
แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี ใ นการเสริิ ม สร้้ า งความมั่่� น คงอาหารให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ การดำำ� เนิิ น การ
ตามมาตรฐานสากล แนวทางและคำำ� แนะนำำ�ที่่� ตั้้� ง อยู่่�บนพื้้� น ฐานทางวิิ ท ยาศาสตร์์
ที่่�ตกลงกัันไว้้
ค) เขตเศรษฐกิิจสมาชิิกต้้องคำำ�นึึงถึึงหลัักการของประเด็็นที่่�มีีความคาบเกี่่�ยวกัันของ
มาตรการกีีดกัันทางการค้้าที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี ซึ่่�งตกลงกัันโดยรััฐมนตรีีเอเปคในปีี พ.ศ. 2561
ในการกำำ�หนดและนำำ�มาใช้้ดำำ�เนิินการตามมาตรการที่่�ไม่่ใช่่ภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาหาร
ง) ดำำ�เนิินการทบทวนความก้้าวหน้้าของระบบอาหาร ตามเป้้าหมายโบกอร์์ และวิิสััยทััศน์์
ปุุตราจายา พ.ศ. 2583 ของเอเปค ซึ่่�งรวมถึึงสิินค้้า บริิการ และการลงทุุน
จ) ระบุุกลยุุทธ์์เพื่่�อเพิ่่�มผลิิตภาพในวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย รวมถึึง
ผู้้�ประกอบการรายย่่อยในภาคเกษตรและอาหาร  และการประมง และแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์และบทเรีียนที่่�ได้้รัับ
ฉ) ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับภาคเอกชนรายใหญ่่ในระบบอาหารเพื่่�อระบุุอุุปสรรคด้้านนโยบาย
ที่่�ขััดขวางความก้้าวหน้้าของปััญหาความหิิวโหยและภาวะทุุพโภชนาการ โดยมุ่่�งเน้้นที่่�:
			 ยุุติิภาวะทุุพโภชนาการทุุกรููปแบบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการลดภาวะแคระแกร็็น
และขาดโภชนาการที่่�พบในเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 5 ปีี
			 ผลิิตภาพและรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสองเท่่าของผู้้�ผลิิตอาหารรายย่่อย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งที่่�เอเปคมีีความได้้เปรีียบเชิิงเปรีียบเทีียบในระบบที่่�รัักษาระบบนิิเวศและ
ปรัับปรุุงคุุณภาพดิิน
			 เพิ่่�มการเข้้าถึึงตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ และ
			 การลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
ความครอบคลุุม

13. ระบบอาหารที่่�ทำำ�งานได้้ดีีและครอบคลุุม ทั้้�งในวิิสาหกิิจขนาดกลาง ขนาดย่่อม และรายย่่อย
กลุ่่�มสตรีี เยาวชน และกลุ่่�มชนพื้้�นเมืือง ผู้้�สููงอายุุในทุุกภาคส่่วน เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้
การใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด  ปรัับปรุุงวิิถีีชีีวิิตในชนบท พื้้�นที่่�ห่่างไกลและ
พื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง และแสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพทั้้�งหมดของภููมิิภาคเอเปค
14. พวกเรา ให้้คำำ�มั่่�นที่่�จะสร้้างความครอบคลุุม และนอกเหนืือจากการดำำ�เนิินการที่่�ปรากฏ
ด้้านล่่าง พวกเรายัังดำำ�เนิินการเพื่่�อส่่งเสริิมความหลากหลายด้้วยการสนัับสนุุนการมีี
ส่่วนร่่วมที่่�สมดุุลในการประชุุมหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร การประชุุม
เชิิงปฏิิบััติิการ  เอกสารแนวคิิดโครงการ  เอกสารประกอบของเอเปคที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
การหารืือและเวทีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ก) การดำำ�เนิินการตามแผนสำำ�หรัับสตรีีและการเติิบโตอย่่างครอบคลุุมภายใต้้ชื่่�อแผนงาน
ลา เซเรนา (พ.ศ. 2562-2573) ในการดำำ�เนิินงานของหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคง
อาหาร 
ข) เขตเศรษฐกิิจแบ่่งปัันประสบการณ์์และให้้คำำ�แนะนำำ�ตามความเหมาะสมแก่่หุ้้�นส่่วน
เชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหารเกี่่�ยวกัับวิิธีีการที่่�เอเปคสามารถแสดงถึึงศัักยภาพ
ทางเศรษฐกิิจของกลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลาย รวมถึึงชนพื้้�นเมืืองในระบบอาหารของ
เอเปค
ค) สร้้างโอกาสในการหารืือเพื่่�อปรัับปรุุงความรู้้�ด้้านเศรษฐกิิจของอุุปสรรคที่่�ขััดขวาง
การมีีส่่วนร่่วมของเยาวชนในระบบอาหาร  และความสามารถในการอำำ�นวยความสะดวก
ในการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันของเยาวชน ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และผู้้�กำำ�หนดนโยบายทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคเอเปค
ง) ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินด้้านการเกษตรกัับอาหารให้้มากขึ้้�น โดยการแบ่่งปััน
ข้้อมููลและความสำำ�เร็็จของแผนการให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการจััดตั้้�งและการพััฒนาธุุรกิิจ รวมถึึง
การลงทุุนและการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และดำำ�เนิินการประเมิินอุุปสรรคที่่�มีีอยู่่�
สำำ�หรัับการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน ภายในสิ้้�นปีี พ.ศ. 2565
ความยั่่�งยืืน

15. ความยั่่�งยืืนต้้องเป็็นหััวใจสำำ�คััญของแนวทางการทำำ�งานร่่วมกัันและองค์์รวมในระบบ
เราต้้องมุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�งานร่่วมกัันในการลดผลกระทบที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
16. แม้้ ว่่ า เราจะเป็็ น กลุ่่� ม เศรษฐกิิ จ ที่่� มีี ค วามหลากหลาย แต่่ พ วกเราให้้ คำำ�มั่่� น ร่่ ว มกัั น
ในการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของระบบอาหารเอเปค รวมถึึงแบ่่งปััน
งานวิิ จัั ย และยุุทธศาสตร์์ ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ก ารได้้ จ ริิ ง ในการลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก 
การปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เพิ่่�มการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน (เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การใช้้ทรััพยากรอย่่างเหมาะสมและการอนุุรัักษ์์ดิินและน้ำำ��) การแปรรููปและการบริิโภค
และเพื่่�อลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
17. เพื่่�อช่่วยเขตเศรษฐกิิจในการบรรลุุเป้้าหมายความยั่่�งยืืนของตนเอง เขตเศรษฐกิิจได้้ให้้
คำำ�มั่่�นในการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�:
ก) การอำำ� นวยความสะดวกในการแบ่่ ง ปัั น ข้้ อ มูู ล และใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากการพัั ฒ นา/
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�เกิิดขึ้้�นในโลกอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อบริิหารจััดการกัับความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและการสููญเสีียทรััพยากรธรรมชาติิ การใช้้ทรััพยากรดิิน และปััญหา
แหล่่งน้ำำ��/ความต้้องการน้ำำ�� 
ข) การสนัั บ สนุุนซึ่่� ง กัั น และกัั น ในการปรัั บ ปรุุงการจัั ดทำำ�บัั ญ ชีี ก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกจาก
ระบบอาหาร 
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ค) แบ่่งปัันแนวปฏิิ บััติิที่่�ดีีในการส่่งเสริิมการลงทุุนอย่่างมีีความรัับผิิดชอบที่่�เป็็นมิิตร
ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม อนุุรัั กษ์์ ธรร มชาติิ  ก ารผลิิ ต อาหารอย่่ า งยั่่� ง ยืื น  การแปรรูู ป และ
การกระจายอาหาร
ง) รัั บ ทราบว่่ า เขตเศรษฐกิิ จ จะใช้้ แ นวทางเชิิ ง นโยบายที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ของภาคอาหาร 
พวกเรา ตกลงที่่�จะระบุุและส่่งเสริิมแนวทางที่่�จะสนัับสนุุนผลลััพธ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
ในขณะเดีียวกัันก็็หลีีกเลี่่�ยง และ/หรืือ ลดการบิิดเบืือนการค้้า รวมถึึงการดำำ�เนิินงาน
องค์์กรระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จ) จััดให้้มีกี ารประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถและแบ่่งปัันแนวปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีี เพื่่�อสนัับสนุุนความพยายามของแต่่ละเขตเศรษฐกิิจและส่่วนรวม ในการปรัับใช้้
และทำำ� ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ขององค์์ ก ารสหประชาชาติิ
หััวข้้อที่่� 12.3 “ภายในปีี พ.ศ. 2573 ลดปริิมาณขยะอาหารทั่่�วโลกในระดัับค้้าปลีีก
และผู้้�บริิ โ ภคลงครึ่่� ง หนึ่่� ง และลดปริิ ม าณการสูู ญ เสีี ย อาหาร ตลอดการผลิิ ต และ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน รวมถึึงการสููญเสีียหลัังการเก็็บเกี่่�ยว โดยมีีตััวชี้้�วััดเฉพาะที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับ
สถานการณ์์ของแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ เช่่น ดััชนีีขยะอาหารขององค์์การสหประชาชาติิ/
องค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (เอฟดัับเบิิลยููไอ) หรืือดััชนีีอื่่�น ๆ ที่่�เหมาะสม
และส่่งเสริิมการลงทุุนระหว่่างภาครััฐและเอกชนในโครงสร้้างพื้้�นฐานและห่่วงโซ่่
ความเย็็น เพื่่�อลดระดัับปริิมาณการสููญเสีียอาหารและขยะอาหารในปััจจุุบััน และ
ทบทวนความก้้าวหน้้าในประเด็็นนี้้�ภายในปีี พ.ศ. 2568
ความเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่างภาครััฐและเอกชน

18. เขตเศรษฐกิิ จ สมาชิิ ก เอเปคให้้ คำำ�มั่่� น ที่่� จ ะทำำ� งานแบบเป็็ น หุ้้�นส่่ ว นร่่ ว มกัั บ ภาคเอกชน
นำำ� โดยสภาที่่� ป รึึกษาทางธุุรกิิ จ เอเปค กำำ� หนดรูู ป แบบและส่่ ง เสริิ ม การทำำ� งานของ
ระบบอาหารของเอเปค โดยตระหนัักถึึงบทบาทความเป็็นศููนย์์กลางของภาคเอกชน
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าอาหารในการผลิิตและการแปรรููปอาหาร การกระจายสิินค้้า การค้้า
และการลงทุุน และให้้คำำ�มั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
ก) ส่่งเสริิมการจััดเวทีีหารืืออย่่างสม่ำำ��เสมอระหว่่างภาครััฐและเอกชนในแต่่ละเขตเศรษฐกิิจ
เพื่่� อ ให้้ ข้้ อ เสนอแนะกัั บ หุ้้�นส่่ ว นเชิิ ง นโยบายด้้ า นความมั่่� น คงอาหาร  เกี่่� ย วกัั บ วิิ ธีี
การปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจสำำ�หรัับภาคอาหาร
ข) ทบทวนการทำำ�งานและข้้อกำำ�หนดของหุ้้�นส่่วนเชิิงนโยบายด้้านความมั่่�นคงอาหาร 
เพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึงความเป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีความหมายของสภาที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจเอเปค
และภาคเอกชน ซึ่่� ง สะท้้ อ นถึึงลำำ�ดัั บ ความสำำ�คัั ญ และความสนใจของภาคเอกชน
และเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของภาคเอกชนให้้มากที่่�สุุด
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แผนปฏิิบััติิการภายใต้้แผนงานความมั่่�นคงอาหาร
มุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

การกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ชาญฉลาด และการดำำ�เนิินการตามแผนงาน
ความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573

19. แผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573 นำำ�เสนอแนวทางมุ่่�งสู่่�การจััดหาอาหาร
ที่่�เข้้าถึึงได้้ ความมีีอยู่่�ของอาหาร มีีคุุณค่่าทางโภชนาการและเพีียงพอสำำ�หรัับประชาชน
ในภูู มิิ ภ าคเอเปค และจะนำำ� แผนงานไปสู่่�การปฏิิ บัั ติิ โ ดยการจัั ดลำำ�ดัั บ ความสำำ�คัั ญ
อย่่ า งเหมาะสม และตามเป้้ า หมายที่่� กำำ� หนดไว้้ โ ดยเฉพาะ วัั ด ผลได้้ บรรลุุผลได้้
มีี ค วามเกี่่� ย วข้้ อ งกัั น และมีี ก ารกำำ� หนดช่่ ว งเวลาที่่� ชัั ด เจน (เอสเอ็็ ม เออาร์์ ทีี ) เพื่่� อ ให้้
บรรลุุสิ่่�งนี้้� เขตเศรษฐกิิจจะดำำ�เนิินการ
ก) จัั ดก ารประชุุมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารภายในต้้ น ปีี พ.ศ. 2565 เพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวก
ในการเปลี่่�ยนผ่่านจากแผนงานความมั่่�นคงอาหารมุ่่�งสู่่�ปีี พ.ศ. 2573 ไปเป็็นแผน
การดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งรวมถึึงการจััดทำำ� “ขั้้�นตอนต่่อไป” ของแต่่ละการดำำ�เนิินการ
ข) สำำ� หรัั บ แต่่ ล ะประเด็็ น สำำ�คัั ญ ให้้ พัั ฒ นาแผนการดำำ� เนิิ น งานในปีี พ.ศ. 2565
ซึ่่�งกำำ�หนดการดำำ�เนิินการโดยสมััครใจหรืือข้้อริิเริ่่�มที่่�เขตเศรษฐกิิจสมาชิิกอาจประกาศใช้้
เพื่่�อดำำ�เนิินการตามแผนงาน พ.ศ. 2573 ซึ่่�งสะท้้อนถึึงการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ที่่�จะบรรลุุผลลััพธ์์ที่่�มีีความหมายมากที่่�สุุดสำำ�หรัับผู้้�ผลิิตและธุุรกิิจในภาคอาหาร 
ค) ทบทวนการดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2568 (และความก้้าวหน้้า) และทบทวนแผนงาน
ในปีี พ.ศ. 2573
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The Food Security Roadmap Towards 2030
will establish open, transparent, productive,
sustainable, and resilient APEC food systems
that ensure access to sufficient, safe,
affordable, and nutritious food to meet
dietary needs and food preferences for
active and healthy lives.
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Introduction
APEC economies remain committed to APEC’s mission and its voluntary,
non-binding, consensus-building principles as well as its spirit of equal partnership,
shared responsibility, mutual respect, common interest and common benefit. In
the APEC Putrajaya Vision 2040, APEC Leaders committed to building “an open,
dynamic, resilient and peaceful Asia-Pacific Community”
by 2040. Further, the implementation plan of the APEC
Putrajaya Vision 2040, the Aotearoa Plan of Action stated
that “APEC fora and sub-fora would make provisions
for implementing the APEC Putrajaya Vision 2040 in
their work plans and strategic plans”.
  
Specifically in relation to food security, the Aotearoa
Plan of Action emphasized collective actions that
economies would take to ensure lasting food security,
food safety and improved nutrition for all, as well
as reductions in food loss and waste in the region
by promoting agricultural food trade, agricultural
sustainability and innovation.
   The Food Security Roadmap Towards 2030
(Roadmap 2030) addresses the Aotearoa Plan of Action
and builds on the earlier Food Security Roadmap
Towards 2020, the original 2010 Niigata Declaration,
and other related declarations and joint statements
issued since the establishment of the Policy Partnership
on Food Security (PPFS) in 2011. Several other plans,
strategies and roadmaps under APEC fora and sub-fora,
including the La Serena Roadmap for Women and
Inclusive Growth (2019-2030), the APEC Cross Cutting Principle on Non-Tariff
Measures endorsed at APEC Ministerial Meeting in 2018, the APEC Statement on
Promoting the Use of Interoperable Global Data Standards at the APEC Ministerial
Meeting in 2014, the APEC Guidelines and Best Practices for the Adoption of Global
Data Standards, and the Bogor Goals are noted in the Roadmap 2030 targets.
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A critical aspect of the Roadmap 2030 is public private partnership, which is also
one of the foundational elements of PPFS. The intent behind this partnership is to
ensure private sector participation in the development and implementation of
relevant workstreams implementing the Roadmap 2030. This inclusion was also
supported by the APEC Business Advisory Council (ABAC)
in its report to the APEC Economic Leaders in 2021, ABAC
called on APEC to support the implementation of
a whole-of-system approach to food security, and to
ensure the role of the private sector is expanded
and enabled to engage in reaching food security goals.
Food security is a complex and cross-cutting
issue relevant to the work in multiple APEC fora
and projects, including PPFS, the High Level Policy
Dialogue on Agricultural Biotechnology (HLPDAB),
the Agricultural Technical Cooperation Working Group
(ATCWG), the Ocean and Fisheries Working Group
(OFWG) and the Sub-Committee on Standards and
Conformance (SCSC). Drafting of the Implementation
Plan of Roadmap 2030 (2030 Implementation Plan)
and monitoring the progress and update of the 2030
Implementation Plan falls to the responsibility of
the PPFS.
The 2030 Implementation Plan identifies specific
voluntary actions or initiatives that economies may
individually or collectively implement to deliver on
the Roadmap 2030, as well as how to evaluate
progress towards the roadmap’s goals. Economies will review and update the 2030
Implementation Plan over time to ensure it remains timely, comprehensive,
balanced, and relevant across all elements. It is intended to be a living document
and APEC economies will implement it based on their own conditions.
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Implementation Plan
of Key Action Areas

Digitalization
and
Innovation
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Productivity
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Inclusivity

Sustainability

Public Private
Partnerships

SMART Goals
and
Food Security
Roadmap
Towards 2030
Implementation
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Digitalization and Innovation
has the potential to transform the food system and
enhance food security and it is one of the economic
drivers of the APEC Putrajaya Vision 2040.
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8a) By the end of 2022, appraise existing work by other APEC
fora and sub-fora which promotes wider adoption of Global Data
Standards for food and agriculture products and other interoperable
digital technologies to enhance production-related technologies,
supply chain traceability, accessible innovative financial technologies
and interoperable digital documentation, including for trade; and
identify areas which should be prioritized for further work to achieve
region-wide interoperability through the food value chain, with
a review of progress by 2025.

Objective:

To assess the current capability of other APEC fora and sub-fora to promote,
and where applicable, implement policies for wider adoption of Global Data
Standards for food and agriculture products and other interoperable digital
technologies and inform further work areas to be prioritized.
Individual Action:

Economies are encouraged to promote, and where applicable, implement
policies for wider adoption of Global Data Standards for food and agriculture
products and other interoperable digital technologies to enhance production-related
Implementation Plan of the Food Security
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technologies, supply chain traceability, accessible innovative financial technologies,
and interoperable digital documentation, including for trade.
Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Identify APEC fora and sub-fora that have activities related to food and
agriculture products and production, and identify practices that have
successfully promoted the adoption of Global Data Standards and other
interoperable digital technologies resulting in enhanced production-related
technologies, supply chain traceability, accessible innovative financial
technologies and digital documentation.
2. Identify targeted areas of work under 8a that are still underdeveloped
and should be prioritized for further work.
3. Explore ways to promote wider adoption of Global Data Standards for
food and agriculture products and other interoperable digital technologies.
4. Design workstreams dedicated to facilitating capacity building on Global
Data Standards literacy.
5. Share best practices on production-related technologies, supply chain
traceability, accessible innovative financial technologies, and interoperable
digital documentation.
Evaluation of Progress:

By the end of 2025, assess the progress made by member economies
towards successfully promoting and, where applicable, implementing policies
for wider adoption of Global Data Standards and interoperable digital technologies
to enhance production-related technologies, supply chain traceability, accessible
innovative financial technologies and digital documentation, and identify areas
which should be prioritized for further work.
Targets: By the end of 2025
Lead economy: Multiple leads
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8b) Identify and actively encourage government schemes
which provide access to and promote introduction of innovative
products and technologies, including support for the research
and development of emerging technologies, for example smart
agriculture, and share experiences of successful approaches taken
in other economies and international bodies.

Objective:

To enable improved access to and promote introduction of innovative
products and technologies, including support for the research and development
of emerging technologies, for example smart agriculture, and share experiences
of successful approaches taken in other economies and international bodies.
Individual Action:

Economies are encouraged to identify and actively encourage government
schemes which provide access to and promote the introduction of innovative
products and technologies, including support for the research and development
of emerging technologies, for example smart agriculture.
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Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Share experiences of successful approaches taken by other economies
and international bodies to encourage cooperation on identifying
common interests of the APEC region, the review of the related policies
and organization of relevant Webinars.
2. Design targeted policies on emerging innovative technologies, such as
smart agriculture, which could improve the resilience of APEC Food
Systems to climate risks, conserve natural resources and minimize
disruptions of agri-food supply chains from shocks and stresses.
3. Promote the data-driven monitoring system for improved compliance
of agri-environmental schemes to boost sustainable productivity.
Evaluation of Progress:

Economies demonstrate an increase in the number of government schemes
that provide access to and promote the introduction of innovative products and
technologies, including support for the research and development of emerging
technologies.
Targets: 2030
Lead economy: Korea
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8c) Promote and encourage increased levels of access to
broadband digital infrastructure in underserved areas through
necessary investment and structural reforms.

Objective:

To promote and encourage increased levels of access to broadband digital
infrastructure in underserved areas through necessary investment and structural
reforms.
Individual Action:

Economies are encouraged to:
1. Pursue structural reforms and sound economic policies to promote
digital innovation as a means to improve productivity and dynamism of
the food system.
2. Facilitate investment in and financial support, specifically in underserved
areas, of sustainable and inclusive growth of broadband infrastructure
and innovative digital technologies aimed at incorporating the agriculture
and food sectors into the digital economy.
3. Implement policies that promote the inclusion of the private sector and
representatives from agricultural production and food systems industries
input in the development of broadband infrastructure.
Implementation Plan of the Food Security
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4. Encourage and support the application of innovative digital technology
in food systems, including smart agriculture, broadband and Internet of
Things (IoT) to optimize food production, storage, processing and
increase market access for underserved areas and groups to promote
rural development and prosperity for all our people, including farmers,
women and smallholders.
Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Share good practices and policies for achieving structural adjustments
that support digital connectivity and optimum allocation of technical
resources.
2. Strengthen digital infrastructure, accelerate digital transformation,
narrow the digital divide, as well as cooperate on facilitating the flow of
data and strengthening food systems connectivity through broadband
services such as 5G and IoT.
3. Drawing on the different approaches of different economies and sharing
of good practices and experiences, collectively propose initiatives and
projects to improve broadband availability in underserved areas and
create universal, affordable and convenient access to innovative digital
tools for people in the above areas through increasing investment on
infrastructure construction.
Evaluation of Progress:

By 2030, individual and community-based access to digital tools and
broadband have increased throughout the APEC region. In addition, all member
economies have enabled competitive environments with pro-investment policies
for the development of digital infrastructure, especially in underserved rural and
urban-rural fringe areas.
Targets: 2030
Lead economy: PPFS Working Group 2
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8d) Economies to make available and deliver training
sessions and/or workshops to improve food system related digital
literacy and capability for underserved communities, leveraging
existing programmes where possible.

Objective:

To provide a forum for both the public and private sectors of APEC Member
Economies to share their experiences and expertise on the application,
promotion, and accomplishment of smart agriculture through harnessing various
new technologies such as IoT, automatic sensors, Artificial Intelligence (AI),
Unmanned Aerial Vehicle (UAV), etc.
Individual Action:

Economies are encouraged to share knowledge, exchange good practices
and lessons learned on the progress and challenges facing the APEC economies
to improve food systems through digital literacy campaigns and enhance access
for underserved communities, leveraging existing programmes where possible.
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Collective actions:

Economies are encouraged to:
1. Develop a shared understanding of the application and development of
the current smart agriculture systems.
2. Share knowledge on trends and prospects of smart agriculture, R&D and
application and the development and application of new technology
and good practices of ensuring youth and women have equal access to
affordable inputs and improve technology of smart agriculture.
Evaluation of Progress:

Increased knowledge on digitalization in agriculture and food systems,
capability in promoting and implementing digitalization in agriculture and food
systems among the economies and identify opportunities for collaboration.
Targets: 2030
Lead economy: Malaysia

86

Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 2030

8e) From 2022, via the APIP database, voluntarily share
information and best practice on digitalisation and innovation in
the food supply chain.

Objective:

To further progress work in digitalisation and innovation in the food supply
chain, update APIP for a more useful information platform with inputs from
economies and related fora.
Individual Action:

Economies are encouraged to share and update digitalisation information
and best practices on the APIP website.
Collective actions:

Economies are encouraged to:
1. Update APIP with inputs from economies and related fora.
Examples are
		
n Best practices in PPFS, ATCWG and HLPDAB projects including webinars.
		
n Major topics on Private-Public Partnerships (PPPs) and information of
related activities.
		
n APEC Food Security Plans and stock-taking exercises.
		
n Links on economies’ websites, statistics, other related websites on
food security.
		
n Declarations at the APEC Ministerial Meetings on Food Security.
		
n Other topics
2. Hold a knowledge sharing webinar every year to enhance the function
of APIP.
Evaluation of Progress:

Increased sharing and updating of information and best practices from
economies and related fora on the APIP site.
Targets: 2030
Lead economy: Japan
Implementation Plan of the Food Security
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8f) Promote public-private investment to facilitate the use
of innovative technologies for the whole food value chain, including
those which improve efficiency and sustainability, and increase
investment in micro, small and medium size enterprises (MSMEs),
including start-ups, and small-scale producers in the agri-food
and fisheries sectors.

Objective:

To promote public-private investment to facilitate the use of innovative
technologies for the whole food value chain, including those that improve efficiency
and sustainability, and increase investment in MSMEs, including start-ups and
small-scale producers in the agri-food and fisheries sectors.
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Individual Action:

Economies are encouraged to:
1. Promote public-private investment to endorse digital transformation and
other innovative technologies, including adoption of interoperable digital
technologies to enhance food production, storage facilities, and logistics
capacity.
2. Recognize the growing significance of innovative technologies and use
them in enhancing food security by matching producers with the need of
consumers, increasing agricultural productivity, minimizing food loss and
waste, and enabling greater resilience in supply chains during times of
disruption.
3. Encourage broader work in the format of public-private partnerships and
adopt and maintain laws, regulations, and best practices that facilitate
investment.
4. Continue supporting MSMEs innovation empowerment by tackling
systemic barriers to entrepreneurship and reinforcing capacity building.
5. Improve access to finance for MSMEs, start-ups and entrepreneurs
from traditionally-disadvantaged backgrounds.
6. Foster environments that support green MSME businesses and provide
training opportunities for MSMEs to improve business skills in the digital
economy.
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Collective actions:

Economies are encouraged to:
1. Carry out surveys and studies to identify the obstacles and barriers
inhibiting economies’ capacity in accelerating digital transformation to
optimize food systems and enhance food security.
2. Increase information sharing regarding respective policies and best practices
on public-private investment in support of digital connectivity and access
and inclusion to innovative technologies across the whole food value chain
among economies, relevant sub-fora, and international bodies.
3. Provide assistance to underserved areas to help increase levels of digital
and innovation infrastructure, deliver training sessions or workshops to
improve food systems-related digital literacy and capacity
Evaluation of Progress:

Effective public-private investments are identified to facilitate the use of
innovative technologies, help economies achieve food security, growing productivity,
high levels of economic development and reduced impact on the environment.
Improved business environments for MSMEs with greater MSME access to innovation
to strengthen business competitiveness and enhanced sustainability across the food
value chain.
Targets: 2030
Lead economy: China
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8g) Modernize food storage facilities and logistics capacity
through increased exchange and cooperation among government
agencies, businesses and institutes focusing on post-harvest
management and technologies.

Objective:

To modernise food storage facilities and logistics capacity through increased
exchange and cooperation among government agencies, businesses and institutions
focusing on post-harvest management and technologies.
Individual Action:

Economies are encouraged, where appropriate, to:
1. Encourage public private partnerships on investment in storage,
transportation, processing, packaging, and related technical innovations
and infrastructure improvements.
2. Commission research on improved storage techniques and facilities,
and create policy environments to facilitate internet companies to assist
in constructing consultation and sharing platforms for small holders.
3. Implement innovative technologies, and intelligent, energy saving, green,
low-carbon and efficient food storage facilities, to reduce post-harvest
food loss and waste, including warehouse, ventilation, dryer, cleaner,
fireproofing facilities, intelligent detecting system and cooler facilities.
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Collective actions:

Economies are encouraged to:
1. Exchange experiences in management measures, regulatory and
competition policy issues related to food storage infrastructure in
APEC economies.
2. Collect, research and share the best practices, effective methods and
relevant standards applied by food storage facilities, micro, small, and
medium enterprises (MSMEs), small-holder farmers and retailers in
APEC economies.
3. Explore appropriate food storage technologies and facilities for hot and
humid areas to reduce food loss and waste.
4. Improve quality of individual and inter-regional logistics and develop
a functioning, well-coordinated and low-cost logistics network, which
allows smoother and more secure transfer of food across the APEC food
and agriculture supply chains, so as to reduce losses and maintain
food quality and nutrition.
5. Provide capacity building programs and skill training for the member
economies in food logistics and transportation sector.
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Evaluation of Progress:

Improved efficiency of food storage facilities and logistics capacity in APEC
economies is widely adopted with the application of intelligent, energy-saving,
loss reducing, environment-friendly, low-carbon and labor-saving management
and technology.
Targets: 2030
Lead economy: China
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Productivity:
To create inclusive and sustainable growth
in the APEC region, to improve the productivity
and efficiency of regional food systems,
to support the open, fair, transparent, predictable
and non-discriminatory multilateral trading system.
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12a) Member economies to explore the implementation of
best examples of systems which see perishable goods released
through international borders in a timely manner, where this will
reduce food loss and waste and remove extra costs for business.

Objective:

To improve the border clearance system for perishable goods by exploring
the implementation of best examples of systems which see perishable goods
released through international borders in a timely manner.
Individual Action:

Economies are encouraged to identify and share best practices and
examples of systems which see perishable goods released through international
borders in a timely manner.
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Collective actions:

1. Economies are encouraged to commission a review of the implementation
of the RCEP agreement on the release of perishable goods in the shortest
possible time and to the extent possible in less than six hours after
arrival at port and submission of the information required for release,
to assess the benefits and challenges, as well as its relevance to APEC.
2. Economies are encouraged to develop a common plan of key actions
and recommendations.

Evaluation of Progress:

Consistent and active participation by economies. Opportunities and
challenges are well articulated and presented. Actions and recommendations
are endorsed by economies and accepted by PPFS.
Targets: 2030
Lead economy: New Zealand
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12b) Acknowledging the positive impact on food security
of consistency in food trade standards, in appropriate fora
member economies will assess best practice case studies of
increasing food security through implementation of agreed
sc i e n c e - bas e d i n t e r nat i o na l sta n da rd s , g u i d e l i n e s a n d
recommendations.

Objective:

To acknowledge the positive impact on food security of consistency in
food trade standards, in appropriate fora member economies are encouraged to
assess best practice case studies of increasing food security through implementation
of agreed science-based international standards, guidelines and recommendations.
Individual Action:

Economies are encouraged to identify and share best practice case studies
of increasing food security through implementing agreed science-based
international standards, guidelines and recommendations. Economies will
implement their WTO commitments.
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Collective actions:

Economies are encouraged to:
1. Carry out a survey on the implementation of agreed science-based
international standards, guidelines and recommendations on
1.1 Facilitating trade in food and agricultural products.
1.2 Improving the productivity and dynamism of food system
2. Enhance communication on best practices of ensuring food security
through implementation of agreed science-based international standards,
guidelines and recommendations.
3. Encourage the implementation of agreed science-based international
standards by:
3.1 Promoting the harmonization with and adherence to agreed
science-based international standards, as well as capacity building
activities and information sharing.
3.2 Sharing information on food standards and labelling related to foods
and food ingredients with health and functional value.
3.3 Sharing best practices on voluntary sustainability standards (VSS) in
food trade of the APEC region.
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Evaluation of Progress:

The APEC regional food trade system is more open, fair, transparent,
predictable, and non-discriminatory, and the productivity and efficiency of regional
food systems are improved, through implementation of agreed science-based
international standards, guidelines, and recommendations.
Targets: 2030
Lead economy: China
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12c) Member economies to have due regard for the APEC
Cross Cutting Principles on Non-Tariff Measures, agreed by APEC
Ministers in 2018, in designing and implementing non-tariff
measures relating to food.

Objective:

To facilitate free and open trade of agricultural and food products in
the Asia-Pacific region and ensure the development of non-tariff measures that
follow APEC’s Cross Cutting Principles on Non-Tariff Measures, and are
science-based in the case of Technical Barrier to Trade (TBT) and Sanitary and
Phytosanitary (SPS) measures.
Individual Action:

When scientifically justified and necessary, economies will transparently
develop non-tariff measures that are consistent with member economies’ WTO
commitments and obligations.
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Collective Action:

Economies will refer to the APEC Cross Cutting Principles on Non-Tariff
Measures when developing non-tariff measures to ensure that they:
1. Are consistent with member economies’ commitments and obligations
as members of the WTO;
2. Are not more trade restrictive than necessary to meet a legitimate objective,
and where appropriate, should focus on outcomes, rather than mandating
prescriptive approaches;
3. Are not burdensome for MSMEs;
4. Are based on relevant international standards, where appropriate, and
developed in accordance with the WTO TBT Agreement, the WTO SPS
Agreement or recommendations and/or decisions of the WTO TBT
Committee or the WTO SPS Committee;
5. Do not arbitrarily or unjustifiably discriminate against imported products
and ensure the unimpeded global trade of food as well as the stability
of food supply chain; and
6. Do not pose unwarranted, non-scientific and/or non-risk proportionate
barriers to the development of new technologies that drive innovation.
Evaluation of Progress:

All of Non-Tariff Measures in food agriculture and food products are notified
under the WTO Notification System.
Targets: 2030
Lead economy: [Incomplete]
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12d) Commission a review of progress in the food system
against the Bogor Goals, and the APEC Putrajaya Vision 2040,
including in goods, services and investment.

Objective:

To evaluate APEC’s progress in facilitating trade and investment in food
systems—including goods, services, and investment—since the inception of, and
as specified by, the Bogor Goals in 1994. The report will include an analysis of
trade and investment liberalization, business facilitation and growth, and
development of food systems in the APEC region.
Individual Action:

1. By 2025, economies are encouraged to identify 1994 levels of tariffs
and trade facilitation of agriculture and food products, and investment
in food systems to establish a baseline for individual reviews against
the Bogor Goal.
2. By 2028, economies are encouraged to commission a review of their
levels of tariffs and trade facilitation of agriculture and food products,
and investment in food systems and measure that status against their
pre-1994 baseline status.
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3. By 2028 economies are encouraged to identify unmet objectives under
the Bogor Goals as they pertain to agriculture and food systems;
4. By 2028, each economy is encouraged to submit a report of their individual
progress in facilitating trade and investment in food systems as specified
by the Bogor Goals, to the lead economy for this target. The report will
include an analysis of trade and investment liberalization, business
facilitation, and the growth and development of food systems in
the APEC region.
Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. By 2026, commission a review of 1994 APEC levels of tariffs and trade
facilitation of agriculture and food products, and investment in food systems
to establish a baseline for a regional review against the Bogor Goals;
2. By 2029, commission a review of APEC’s overall progress facilitating
trade and investment in food systems—including goods, services, and
investment—since the inception of and as specified by the Bogor Goals.
The report will include an analysis of trade and investment liberalization,
business facilitation, and the growth and development of food systems
in the APEC region. The review will highlight any unfinished business of
the Bogor Goals in the context of food systems;
3. By 2029, identify the status of unmet objectives under the Bogor Goals.
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Evaluation of Progress:

1. Volunteering economies have determined their 1994 levels of tariffs and
trade facilitation of agriculture and food products, and investment in food
systems to establish a baseline for individual reviews against the Bogor Goals.
2. Volunteering economies have assessed their own progress in meeting
the Bogor Goals as they relate to food systems and have submitted
the assessment to the lead economy of this target.
3. Volunteering economies review submissions have been collected and in
an overall assessment of APEC’s progress facilitating trade and investment
in food systems—including goods, services, and investment—since the
inception of and as specified by the Bogor Goals.
4. A review of APEC’s overall progress facilitating trade and investment in
food systems as specified by this target has been commissioned.

Targets: 2030
Lead economy: The United States
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12e) Identify strategies for boosting productivity in MSMEs
and small-scale producers in the agri-food and fisheries sectors
and share experiences and lessons learned.

Objective:

To ensure increasing sustainable productivity growth of MSMEs and
small-scale producers in the agri-food and fisheries sectors.
Individual Action:

Economies are encouraged to develop a supportive environment that
helps MSMEs to enhance sustainable productivity in the agri-food and fisheries
sectors and to become more agile by facilitating investment and improving
regulatory matters like business registration, and issuance of certifications.
Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Share strategies and best practices which may support MSMEs and
small-scale producers to enhance sustainable productivity in the
agri-food and fisheries sector.
2. Promote an enabling environment that drives MSMEs to attain their
long-term productivity potential.
Evaluation of Progress:

The productivity of MSMEs and small-scale producers in the agri-food and
fisheries sectors are increasing.
Targets: 2030
Lead economy: Viet Nam
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12f) Work closely with private sector actors in the food
system to identify policy barriers which impede progress on
hunger and malnutrition, with particular focus on:

			

n

			

n

			
			

n
n

Ending all forms of malnutrition, and especially reducing
stunting and wasting among children under five years;
Increasing productivity and improving the livelihoods of
small-scale food producers, especially where APEC has
a comparative advantage in systems that maintain ecosystems
and improve land and soil quality;
Increasing access to markets both domestic and international; and
Reducing food loss and waste.

Objective:

To support policy design in the food systems that remove barriers to
progress on ending hunger and malnutrition.
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Individual Action:

Economies are encouraged to:
1. Adopt policies aimed at ending all forms of malnutrition, increasing
productivity, increasing access to markets both domestic and international;
and reducing food loss and waste.
2. Strengthen the regulation of private sectors for the benefit of consumers.
Collective Action:

Economies are encouraged to strengthen multi-stakeholders’ cooperation
especially the private sector to help identify the policies which impede progress
on hunger and malnutrition.
Evaluation of Progress:

Increasing number of policies adopted by economies have supported
the progress of ending hunger and malnutrition.
Targets: 2030
Lead economy: Viet Nam
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Inclusivity:
To promote diversity by encouraging balanced
participation in all PPFS meetings, workshops,
concept note and associated APEC documentation
and panel discussion and forums.
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14a) Implementation of the La Serena Roadmap for Women
and Inclusive Growth (2019-2030) in PPFS work.

Objective:

To engage in PPFS work that ensures the greater integration and empowerment
of women and inclusive growth in the APEC region.
Individual Action:

Economies are encouraged to adopt policies that ensure the inclusion of
women participation in food and agricultural sectors.
Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Advance gender equality and economic empowerment of women in
accessing capital and markets.
2. Commission reviews on the gender diversity of APEC leadership history
throughout the lifespan of all relevant APEC fora, and when necessary,
ensure that chosen APEC leadership, including fora chairs and lead
shepherds, add to the gender diversity and capitalize on opportunities
to empower women.
Implementation Plan of the Food Security
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Evaluation of Progress:

Number of activities where 50% or more of the participants are women
and/or policies that enhance decision-making with input from relevant women
stakeholders.
Targets: 2030
Lead economy: [Incomplete]
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14b) Economies to share knowledge and experiences and
make recommendations to PPFS on how APEC can unlock
the economic potential of diverse groups of people, including
Indigenous peoples, within the APEC food system.

Objective:

To share information and experience amongst self-identified interested
economies, including direct participation of those diverse groups, with a focus
on practical recommendations to PPFS that help remove/reduce current barriers,
increase access to appropriate, current, and relevant information and connect
diverse groups into the domestic, regional or global trade environment.
Individual Action:

Economies are encouraged, where appropriate, to:
1. Self-identify their interest in participating and inform New Zealand PPFS
Lead and their own PPFS Lead.
2. Identify their own priorities for diverse groups to be considered. For example,
these might include topics such as soil care and quality, climate change,
water care and quality, land access and utilization and traditional
knowledge in food systems.
3. Identify case studies that can be shared by them or by the diverse groups
themselves.
4. Share information/research/studies relevant to increasing diverse groups
participation in the economy and their prioritised areas to contribute to
developing recommendations to put forward to PPFS.
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Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Develop a plan of priority areas from within the ‘diverse groups’ on
which to focus.
2. Decide on how best to share the information and regularity of virtual
meetings.
3. Identify key common challenges and unique challenges that will be
further considered.
4. Develop and decide on recommendations to PPFS.
5. Present on final presentation of recommendations to PPFS.
Evaluation of Progress:

Consistent and active participation by economies. Challenges are well
articulated and presented including through case studies to increase APEC PPFS
understanding of the challenges that diverse groups face that inhibit them from
achieving their full potential. Successful responses are shared to ensure APEC PPFS
understanding of the impact. Recommendations are collectively accepted by PPFS
and actioned by economies to enable diverse groups to successfully utilise more
of their potential.
Targets: 2030
Lead economy: New Zealand
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14c) Provide dialogue opportunities to improve economy
knowledge of obstacles inhibiting youth participation in the food
system and ability to facilitate the collective learnings of youth,
experts and policy makers across the APEC region.

Objective:

To improve policy makers’ understanding of obstacles inhibiting youth
participation in the food systems and good practices for mitigating those obstacles,
as well as improve their ability to learn from youth through increased dialogues.
Individual Action:

Each individual economy is encouraged to:
1. Provide consistent and creative opportunities to engage youth in myriad
policy discussions, prioritizing those that allow them to speak directly
to policy makers, participate in policy making decisions, and share their
knowledge.
2. Elevate youth voices and perspectives to ensure their knowledge,
opinions, and perspectives are taken in with the same weight as their
older counterparts.
3. Collect data on obstacles inhibiting youth involvement in food systems,
being sure to evaluate perspectives, stigmas, resources, regulations,
and support systems such as mentors and trainings.
4. Whenever appropriate, reasonable, and feasible, submit all collected
data to the PPFS lead for this target; taking care to remove individual
identities or identifying details from data as necessary.
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Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Commission an APEC review of obstacles inhibiting youth participation
in food systems.
2. Commission research into how to better include youth throughout
the full spectrum of food systems, including in policy decision,
development of academic curricula, agricultural entrepreneurial
opportunities, agricultural careers, etc. Such research should include
a strengths-based approach, such as a look into positive deviance to
identify innovative solutions to challenges that have been employed
by youth to overcome common obstacles.
3. Host dialogues facilitating discussions between youth, policy makers,
private sector, academia, and regulators, and that offer youth
the opportunity to showcase their success stories, influence policy and
academic curricula, increase access to resources, challenge inaccurate
perspectives, and etc.
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4. Host webinars intended to increase APEC knowledge of obstacles
inhibiting youth participation in, good practices to facilitate youth
involvement in, and essential youth contributions to food systems.
5. Whenever applicable/appropriate, involve youth in APEC activities,
including webinars, dialogues, drafting groups, working groups, plenary
meetings, and so forth as speakers, experts, and participants.
6. Encourage all APEC fora relevant to food systems to dedicate themselves
to involving youth in their activities.
Evaluation of Progress:

1. Surveys demonstrating strong understanding within the APEC community of:
1.1 Obstacles inhibiting youth participation in food systems;
1.2 Best practices for facilitating youth participation in food systems;
1.3 And appreciation of youth perspectives, opinions, knowledge, and
capabilities.
2. Increased youth participation in APEC workstreams, as reported to the
relevant secretariat.

Targets: 2030
Lead economy: The United States
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14d) Promote greater agri-food financial inclusion by
sharing information and successes on lending schemes for business
establishment and development, including investment and
e-payments; and perform an assessment of existing barriers for
financial inclusion by the end of 2022.

Objective:

To ensure all diverse groups in agri-food sector can have the ability to
access capital for investments in both local and international markets.
Individual Action:

Economies are encouraged to promote the access of capital and market in
the group of MSMEs, women, youth, and smallholder farmers.
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Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Promote key successes and best practices on lending schemes for
business establishment and development, including investment and
e-payments, which support capacity building of agricultural producers.
2. Carry out a study that assesses existing barriers for financial inclusion by
the end of 2022.
Evaluation of Progress:

1. Improved capacity building via lending schemes for business
establishment and development, including investment and e-payment.
2. The assessment of existing barriers for financial inclusion has been
successfully conducted.

Targets: 2025
Lead economy: [Incomplete]
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Sustainability:
To improve the APEC food system’s environment
including sharing research and practical strategies
to reduce greenhouse gas emissions, adapt
to climate change, increase sustainable production,
processing and consumption and to reduce
food loss and waste.
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17a) Facilitate information sharing and utilise developments/
best practices on an ongoing voluntary basis, to address
biodiversity and natural resources depletion, soil use, and water
source/supply issues

Objective:

To scale up adoption of sustainable agricultural practices by enhancing
APEC members’ knowledge of developments in and best practices for conserving
biodiversity and natural resources, and improving soil health and water
management practices.
Individual Action:

Economies are encouraged to:
1. Collect best practices/lessons learned relating to addressing biodiversity
and natural resource management, soil use, and water source/supply
issues from stakeholders (including but not limited to academia,
farmers, private sector, NGOs, youth) in agricultural food systems and
relevant government agencies.

Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 2030

119

2. Regularly assess government policies and practices to ensure they
support and encourage use of best approaches and techniques for
addressing biodiversity and natural resources depletion, soil use, and
water source/supply issues.
3. Convene listening sessions, dialogues, and other meetings with diverse
food systems stakeholders (including but not limited to academia,
farmers, private sector, NGOs, youth, etc.) with direct knowledge of,
practical experience with, and ongoing commitment to sharing and
utilizing best practices to addressing biodiversity and natural
resources depletion, soil use, and water source/supply issues on both
the government-wide and on-farm levels. This creates opportunities
for economies to talk to and learn from stakeholders including farmers,
agrobusiness representatives, and NGOs leading efforts to restore
biodiversity.
4. Ensure efforts are being made to monitor and evaluate practices that
meet the objective of this target and will allow economies to determine
short- and long-term effects of these practices.

120

Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 2030

Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Host regular APEC events that bring together relevant stakeholders,
including academia, think tanks, international fora, policy makers,
regulators, youth, farmers, other APEC fora, and industry to share
information on developments in and best practices for addressing
biodiversity and natural resources depletion, soil use, and water source/
supply issues.
2. Ensure that major developments and best practices identified in
the process of meeting this objective are highlighted at the yearly
Ministerial Meeting on Food Security as well as in relevant APEC high
level meetings.
Evaluation of Progress:

Increased knowledge within APEC of developments in and best practices
for addressing biodiversity and natural resources depletion, soil use, and water
source/supply issues; regular dialogues and webinars are held to meet
the objective of this target and bring together relevant stakeholders including,
but not limited to: academia, think tanks, international fora, policy makers,
regulators, youth, other APEC fora, and industry.
Targets: 2030
Lead economy: The United States
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17b) Support each other to improve inventories of greenhouse
gas emissions from the food system.

Objective:

To improve the capability of APEC member economies to monitor
improvements to farm production systems overtime and more accurately
reflect regional agricultural practices and management through the improved
measurement and reporting for agricultural greenhouse gas emissions inventory.
Individual Action:

Economies are encouraged to bring together scientists and policy makers
to develop greenhouse gas inventories able to capture agricultural efficiency
gains overtime. Improved inventories provide an evidence base to inform decision
makers of practices that benefit both agricultural GHG emission management and
resilient agriculture.
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Collective Action:

APEC Members economies are encouraged to report agricultural GHG
inventories at a higher tier, where appropriate, for key categories able to:
1. Identify and fill agricultural production data gaps.
2. Monitor agricultural production, efficiency gains, and reductions in
greenhouse gas emissions intensity over time.
3. Develop regionally appropriate emissions factors.
4. Build a community of expertise for agricultural greenhouse gas emissions.
Evaluation of Progress:

1. Number of agricultural greenhouse gas inventories reporting at a higher
level has increased among APEC members economies.
2. Emission factors developed to better reflect regional farm practices
and management.
3. Inventory practitioners and agricultural scientists identified in each APEC
economy for a community of experts to be able to share experiences.

Targets: 2025
Lead economy: New Zealand
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17c) Share best practice on encouraging responsible
investment into environmentally friendly, nature positive and
sustainable food production, processing and distribution.

Objective:

To increase responsible investment (As defined by the Principles for
Responsible Agricultural Investment under the guidance of the FAO, among
other frameworks into environmentally friendly, nature positive and sustainable
food production, processing, distribution and commercialization. Investments
that support the long-term health of sustainable agriculture and contribute to
preserving biological diversity should be prioritized.
Individual Action:

Economies are encouraged to:
1. Develop and adopt transparent policies in consultation with all relevant
stakeholders, including academia, think tanks, private sector, NGOs, etc.,
with an emphasis on youth and women that foster responsible
investments in the agricultural sector that are cognizant of the long-term
financial needs of the investments, and that support technologies and
practices that are innovative, environmentally friendly, nature positive,
and are supportive of sustainable food production, processing, distribution,
and commercialization. When possible, economies will support responsible
investment into MSMEs run by women and disadvantaged communities.
2. Develop baseline information on responsible investments in
environmentally friendly, nature positive, and sustainable food
production, processing, distribution, and commercialization.
3. Track increases or decreases of responsible investments in environmentally
friendly, nature positive, and sustainable food production, processing,
distribution, and commercialization.
4. Submit baseline and monitoring information on responsible investments
in environmentally friendly, nature positive, and sustainable food
production, processing, distribution and commercialization to the leader
of this target.
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Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Promote capacity building of responsible investment into environmentally
friendly, nature positive and sustainable food production, processing,
distribution, and commercialization.
2. Host webinars, workshops, and dialogues intended to increase knowledge
on how to develop policies that facilitate responsible investment into
environmentally friendly, nature positive and sustainable food production,
processing, distribution, and commercialization.
Evaluation of Progress:

Increased awareness within the APEC community of responsible agricultural
investments--as specified by this target--and how to facilitate that investment.
Increased responsible investment in food systems resulting in an increase of
environmentally friendly, nature positive and sustainable food production,
processing, distribution and commercialization, as well as increasing investment
into MSMEs run by women and other disadvantaged communities.
Targets: 2030
Lead economy: Peru
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17d) Acknowledging that economies use a range of different
policy approaches in the food sector, we agree to identify and
promote approaches that would support good environmental
outcomes while also avoiding and/or minimizing market distortion,
including by drawing on work from relevant international
organizations.

Objective:

To Identify and promote agricultural policy approaches that improve
climate change resilience, reduce greenhouse gas emissions, support sustainable
growth, increase resource efficiency, promote climate smart agriculture, including
through innovative approaches, and are consistent with international obligations.
Individual Action:

1. By 2024, each economy is encouraged to conduct a systematic baseline
assessment of their current range of policies formulated to support
the sustainable increase of agricultural productivity, climate change
adaptation and mitigation, including any that relate to innovation.
This baseline assessment will include an overview of policies promoting
the measuring and reporting of environmental impacts.
2. By 2025, each economy is encouraged to identify internal policy gaps
and opportunities for further policy development, and the appropriate
policy measures to bridge them.
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Collective Action:

1. Through workshops and educational activities, economies will learn from
international organizations and through economy-to-economy dialogue
about policy approaches for sustainable agricultural productivity growth,
climate change adaptation and mitigation, good practices for measurement
and reporting, and the importance of policy continuity.
2. Through workshops and educational activities, economies will share
their experiences in developing policies on sustainable agricultural
productivity growth and climate change adaptation and mitigation,
ensuring that policies take into consideration producer grower economics.
3. By 2030, the lead economy will combine each economy’s voluntary
baseline and policy gap reports into one published report that assesses
and measures changes in APEC policy approaches and their impact on
individual economies’ efforts to advance towards more sustainable
food systems.
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Evaluation of Progress:

1. Economies have conducted the recommended baseline assessment
of policies formulated to support the sustainable increase of agricultural
productivity, climate change adaptation and mitigation, including any
that relate to innovation. This baseline assessment will include an
overview of policies promoting the measuring and reporting of
environmental impacts.
2. Economies have identified internal policy gaps and opportunities for
further policy development, and the appropriate policy measures to
bridge them.
3. Economies have held workshops and educational activities, designed to
increase learning from international organizations and through
economy-to-economy dialogue about policy approaches for
sustainable agricultural productivity growth, climate change adaptation
and mitigation, and the importance of policy coherency.
4. Through workshops and educational activities, economies will share
their experiences in developing policies on sustainable agricultural
productivity growth and climate change adaptation and mitigation.
5. Individual economy baseline and policy gap reports have been
combined into a published report that assesses and measures changes
in APEC policy approaches and their impact on individual economies’
efforts to advance towards more sustainable food systems.

Targets: 2030
Lead economy: The United States
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17e) Provide capacity building and best practice sharing
workshops to support member economies' individual and collective
efforts to align with the UN Sustainable Development Goals 12.3
"by 2030, halve per capita global food waste at the retail and
consumer levels and reduce food losses along production and
supply chains, including post-harvest losses," with specific
indicators based on each economy's respective situation such as
measured by the UN/FAO Food Waste Index (FWI) or other
appropriate index. And promote public-private investment in
infrastructure and cold chain to reduce the current levels of food
loss and waste and review progress in this area by 2025.

Objective:

To provide capacity building and best practice-sharing workshops to align
with the UN Sustainable Development Goals 12.3 with specific indicators based
on each economy's respective situation. Promote public-private investment in
infrastructure and cold chain to reduce the current levels of food loss and waste
(FLW) and review progress in this area by 2025.
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Individual Action:

The following are suggested:
1. Measurement and regular data collection: Member economies may
adopt the FAO’s Food Loss Index, UNEP’s Food Waste Index or other
appropriate index. However, it may be more suitable to devise or utilize
the existing specific indicators and set their own targets based on each
economy’s respective situation, even if it’s on at least one type of food
item or on one stage of the food supply chain.
2. Coordination and communication channels: Member economies may
take collective actions for greater coordination and communication
regarding FLW among government agencies (e.g., Agriculture, Environment,
Food and Drugs, Social Welfare); with non-profit organizations (e.g., food
banks); with private sectors (e.g., agribusinesses, food manufacturers,
food-related industries like hotels, restaurants, supermarkets, logistics,
exporters, etc.), especially MSMEs; with consumers (including websites
dedicated to FLW, and education curriculum); with research institutes;
and with other economies in their region.
3. Legislation: Member economies may develop legislative FLW schemes,
such as food donation non-liability, food labeling, other fiscal incentives,
and enhancing international agricultural trade, etc.
4. Non-legislative projects: Member economies may promote non-legislative
projects such as FLW champions, FLW innovation awards, FLW funding,
and FLW roadmaps, etc.
5. Mid-term economic and social development plans: Member economies
may include FLW reduction objectives in their mid-term strategic plans
(every five or six years).
6. Other infrastructures: Member economies may improve infrastructure
related to FLW issues such as roads, electricity, cold chain,
telecommunication and internet services, and credit access to boost
the capacity of actors in the field of food systems across the supply
chain to manage FLW.
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Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Develop, support, and implement complementary projects (APEC-funded
or self-funded projects) on reducing FLW within all 21 APEC economies.
2. Hold annual APEC-funded or self-funded FLW Workshops in June or in
August during the APEC Food Security Week to build capacity, share best
practices, and deliver each economy’s progress report. Main themes for
the workshops may include innovation and digitalization and
implementation of the standardization process, products, personnel,
management on agriculture instruments towards FLW Reduction and
along the food value chain, FLW Reduction and Climate Change mitigation
strategies, Target-Measure-Act, MSME and Informal Sector, Food Packaging
and Food Safety, Food Donation Law and Policy, Coordination within
the government agencies, COVID-19, Green Finance, Smart Technology, ICT,
Digital and E-Commerce, Supply Chain Dynamics, Storage and Cold Chain,
etc.
3. Support and harmonize reducing FLW activities, liaise with other relevant
APEC sub-fora and international organizations, and carry out other activities
to share best practices on FLW reduction.
4. Support mapping or recognition of non-profit organizations and academic
institutions that produce evidence and research regarding FLW.
5. Continuously update APEC-FLOWS platform (URL: http://apec-flows.
ntu.edu.tw/) for APEC members to share innovative technologies,
business opportunities, and best practices on reducing FLW.
Evaluation of Progress:

Member economies may adopt the FAO’s Food Loss Index, UNEP’s Food
Waste Index or other appropriate index. Specific indicators can also be developed
based on each economy’s situation.
Targets: 2030
Lead economy: Chinese Taipei
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Public Private Partnerships:
To shape and enhance the functioning of
the APEC Food systems.
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18a) Promote regular dialogue between public and private
sectors within each economy to advise PPFS on how to enhance
the business environment for the food sector.

Objective:

To promote regular dialogue between public and private sectors within
each economy to shape and enhance the functioning of the APEC food system.
Individual Action:

Economies are encouraged to:
1. Nominate private sector representatives to become members of PPFS.
2. Encourage options for regular dialogue for Public Private Partnership (PPP)
in each economy.
Collective Actions:

Economies are encouraged to:
1. Conduct a survey of regular dialogue for PPPs in each economy.
2. Organize a list of best practices for PPPs and share them on APIP website.
3. Update information on PPPs on the APIP platform.
Evaluation of Progress:

Promote regular dialogue between public and private sectors within each
economy and share good practices.
Targets: 2030
Lead economy: Japan
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18b) Review the functioning and terms of reference of
the PPFS to ensure a meaningful partnership with ABAC and
the broader private sector, which better reflects the priorities
and interests of the private sector and seeks to optimize their
involvement

Objective:

To enable improved cooperation with ABAC and the broader private sector.

Individual Action:

Economies are encouraged to:
1. Identify private sector representatives, including ABAC Members, to
encourage them to regularly participate in relevant APEC events.
2. Identify a government point of contact to help APEC workstreams find
and engage private sector representatives with expertise or practical
experience to inform the workstream.
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Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Review the PPFS TOR for revitalization and improvement opportunities
with ABAC and the broader private sector.
2. Reach consensus on changes that will improve the working relationship
between APEC economies, ABAC and the broader private sector.
3. Look for opportunities to develop long-term working relationships with
industry members;
4. Work to include industry in all APEC workstreams.
5. Create an industry Point of Contact (POC) list, in collaboration with ABAC,
identifying members for each economy that can aid in finding industry
representatives to participate in various APEC workstreams.
Evaluation of Progress:

1. By 2025, a review of the PPFS TOR as specified by this target has been
completed; and
2. By 2025, a list of industry POCs for finding agricultural industry
representatives has been created.

Targets: 2030
Lead economy: The United States
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SMART Goals and Food Security
Roadmap Towards 2030
Implementation:
To implement Food Security Roadmap Towards 2030
efficiently with the specific objective, indicator,
target year of success.
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19a) Hold workshops by early 2022 to facilitate the transition
from Roadmap 2030 to the implementation plan, including
developing specific “next steps” on each of the identified actions

Objective:

To organize the PPFS Webinar on Sharing best practices and proposed
actions for the Implementation Plan of Food Security Roadmap Towards 2030
Individual Action:

Economies are encouraged to participate actively at the Webinar and
where appropriate, give the presentation on objectives, measurements, indicators,
and targets.
Collective Action:

Economies are encouraged to provide related information and inputs in
the Webinar that can contribute to the development of the implementation plan.
Evaluation of Progress:

The Implementation Plan of the Food Security Roadmap Toward 2030 is
adopted at APEC Ministerial Meeting on Food Security
Targets: By the end of 2022
Lead economy: Thailand and the United States
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19b) For each action area, develop, in 2022, an implementation
plan which identifies specific voluntary actions or initiatives member
economies may enact to deliver on Roadmap 2030, reflecting
also prioritization that will achieve the most meaningful outcomes
for producers and businesses in the food sector.

Objective:

To develop an implementation plan that identifies specific voluntary actions
or initiatives of member economies and prioritize actions that provide meaningful
outcomes for producers and businesses in the food sector.
Individual Action:

Economies are encouraged to endeavor to fully implement the Roadmap 2030
by utilizing their various resources.
Collective Action:

Economies are encouraged to:
1. Initiate actions or initiatives according to the implementation plan from
2022-2030.
2. Encourage relevant APEC fora to submit proposal for the APEC projects.
3. Implement the Food Security Roadmap Towards 2030.
Evaluation of Progress:

The Implementation Plan of the Food Security Roadmap Towards 2030
will be used as the guideline for APEC member economies during the period of
2022-2030.
Targets: 2030
Lead economy: Thailand
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19c) Perform review of actions in 2025 (and progress) and
a review of the Roadmap in 2030.

Objective:

To review the actions in the implementation plan and review the Roadmap
in 2030.
Individual Action:

Economies are encouraged to promote policies and plans in agricultural
and food sector in accordance with the Implementation Plan of the Food Security
Roadmap Towards 2030.
Collective Action:

Economies will conduct a session in 2025 to progress the implementation
plan and conduct a mid-term review of the Food Security Roadmap Towards 2030.
Evaluation of Progress:

1. The assessment of complete action and the review of proposed actions
in the implementation plan has been conducted by 2025.
2. The Food Security Roadmap Towards 2030 has been reviewed by 2030.

Targets: 2030
Lead economy: [Incomplete]
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Appendix
The Food Security Roadmap Towards 2030
New Zealand, 2021
An open, fair, transparent, productive, sustainable and resilient
APEC food system that ensures people always have access to
sufficient, safe, affordable, and nutritious food to meet their dietary
needs and food preferences for an active and healthy life

Introduction

1. As APEC economies, we recognise a well-functioning food system is
critical to our people’s health and wellbeing and to the success of our
economies.
2. As a group, we are committed to helping each other achieve food
security; growing our productivity and levels of economic development;
reducing our impact on the environment and including all our people
regardless of gender, ethnicity or age.
3. In 2020, APEC economic leaders endorsed the Putrajaya Vision 2040,
committing to delivering an open, dynamic, resilient and peaceful
Asia-Pacific community by 2040, for the prosperity of all our people
and future generations. The Food Security Roadmap Towards 2030
(Roadmap 2030) will align with the Putrajaya Vision and promote
cooperation among member economies to create a sustained and
resilient recovery from the pandemic.

The Food Security Roadmap Towards 2030

4. The principles of Roadmap 2030 build on APEC food security work to date,
including the original 2010 Niigata Declaration made by Ministers
responsible for Food Security and the APEC Food Security Roadmap
Towards 2020. The Policy Partnership on Food Security (PPFS), in partnership
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with ABAC, lead APEC’s work on food security in collaboration with APEC
fora and sub fora. APEC recognises the need for a whole of systems
approach along the agri-food value chain, and that all areas are
interdependent and need to be enabled to work together to deliver food
security under the Roadmap 2030 framework and in the key action areas.
5. To this end, PPFS will continue to strengthen coordination with and
work with all relevant APEC sub-fora in addressing the goals of APEC’s work
on food security in the region, consistent with APEC’s guidelines for
cross-fora collaboration.
6. Roadmap 2030 does not purport to represent all the actions necessary
for the APEC region to achieve food security by 2030. All of us are active
in many different organisations, domestic and international, that concern
the food system. Roadmap 2030 represents the actions we believe APEC
is uniquely placed to take to contribute to our individual economies’goals
and our collective regional success.
Public-Private Partnership for Food Security

leveraging the public - private sector partnership to achieve food security in the APEC region
Digitalisation and Innovation

digitalised and innovative economies better placed to recover and thrive, enhancing
food security and increasing productivity and efficiency
PRODUCTIVITY
improve the productivity
and efficiency of
the regional food system

INCLUSIVITY
increase participation in food
systems by pursuing inclusive
policies and opportunities

SUSTAINABILITY
climate change mitigation
and adaptation, minimise
environmentally harmful
policies and support
a green recovery

Smart Goals and Implementation

specific and succinct goals implemented to achieve food security in the APEC region
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Key Action Areas
Digitalisation and Innovation

7. The Covid-19 Pandemic accelerated digital transformation, highlighting
the ability of an innovative digitally enabled economy to better recover
and thrive. In addition, digitalisation and other innovative technologies have
the potential to transform the food system and enhance food security by:
		
 increasing productivity and efficiency;
		
 minimising food loss and waste;
		
 mitigating and adapting to climate change; and
		
 reducing costs and facilitating food trade.
8. To further progress work in digitalisation and innovation, economies
have committed to making the APEC region a world leader for adoption
of innovation and interoperability in the food system, including through
building a Food Security Digital Plan which will inter alia incorporate
the following actions:
a) By the end of 2022, appraise existing work by other APEC fora and
sub fora which promotes wider adoption of Global Data Standards
for food and agriculture products and other interoperable digital
technologies to enhance production-related technologies, supply
chain traceability, accessible innovative financial technologies and
interoperable digital documentation, including for trade; and identify
areas which should be prioritised for further work to achieve
region-wide interoperability through the food value chain, with
a review of progress by 2025.
b) Identify and actively encourage government schemes which provide
access to and promote introduction of innovative products and
technologies, including support for the research and development
of emerging technologies, for example smart agriculture, and share
experiences of successful approaches taken in other economies and
international bodies.
c) Promote and encourage increased levels of access to broadband
digital infrastructure in underserved areas through necessary investment
and structural reforms.
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d) Economies to make available and deliver training sessions and/or
workshops to improve food system related digital literacy and
capability for underserved communities, leveraging existing
programmes where possible.
e) From 2022, via the APIP database1, voluntarily share information and
best practice on digitalisation and innovation in the food supply chain.
f) Promote public-private investment to facilitate the use of innovative
technologies for the whole food value chain, including those which
improve efficiency and sustainability, and increase investment in micro,
small and medium size enterprises (MSMEs), including start-ups, and
small scale producers in the agri-food and fisheries sectors.
g) Modernise food storage facilities and logistics capacity, through
increased exchange and cooperation among government agencies,
businesses and institutes focusing on postharvest management and
technologies.
Productivity

9. To create inclusive and sustainable growth in the APEC region, the
productivity and efficiency of the regional food system must be improved.
10. PPFS acknowledges the work of other international fora (including
other APEC fora) whose work addresses supply chain impediments and
distortions, and improves access to domestic and international markets;
particularly where this work boosts the productivity and incomes of
small scale producers in the agri-food and fisheries sectors and alleviates
poverty, hunger and malnutrition.
11. We recognise that international trade in food and agriculture is critical
in achieving global food security and ensuring adequate nutrition.
We also recognise that avoiding disruption of food supply chains is critical
to ensure stable access to food. We highlight the importance of an open,
fair, transparent, predictable, and non-discriminatory multilateral trading
system underpinned by World Trade Organization (WTO) rules, to enhance
market predictability, increase business confidence and allow trade to flow
so as to contribute to food security and nutrition.
1

Asia Pacific Information Platform on Food Security
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12. However, there are actions PPFS and other relevant APEC fora and
sub-fora will take to address productivity, including, but not limited
to the following actions:
a) Member economies to explore the implementation of best examples
of systems which see perishable goods released through international
borders in a timely manner, where this will reduce food loss and
waste and remove extra costs for business.
b) Acknowledging the positive impact on food security of consistency
in food trade standards, in appropriate fora member economies will
assess best practice case studies of increasing food security through
implementation of agreed sciencebased international standards,
guidelines and recommendations.
c) Member economies to have due regard for the APEC Cross Cutting
Principles on Non-Tariff Measures, agreed by APEC Ministers in 2018,
in designing and implementing non-tariff measures relating to food.
d) Commission a review of progress in the food system against
the Bogor Goals, and the APEC Putrajaya Vision 2040, including in
goods, services and investment.
e) Identify strategies for boosting productivity in MSMEs and small-scale
producers in the agri-food and fisheries sectors and share experiences
and lessons learned.
f) Work closely with private sector actors in the food system to identify
policy barriers which impede progress on hunger and malnutrition,
with particular focus on:
			 Ending all forms of malnutrition, and especially reducing stunting
andwasting among children under five years;
			 Increasing productivity and improving the livelihoods of
small-scale food producers, especially where APEC has
a comparative advantage in systems that maintain ecosystems
and improve land and soil quality;
			 Increasing access to markets both domestic and international; and
			 Reducing food loss and waste.
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Inclusivity

13. A well-functioning food system and the inclusion of MSMEs, women,
youth, indigenous communities, and the elderly in the sector is integral
to maximising our resources, improving rural, remote and coastal
livelihoods and unlocking the full potential of the APEC region.
14. We are committed to inclusivity and, in addition to the actions below,
we also undertake to promote diversity by encouraging balanced
participation in all PPFS meetings, workshops, concept notes and
associated APEC documentation, and panel discussions and forums.
a) Implementation of the La Serena Roadmap for Women and Inclusive
Growth (2019-2030) in PPFS work.
b) Economies to share knowledge and experiences and make
recommendations to PPFS on how APEC can unlock the economic
potential of diverse groups of people, including Indigenous peoples,
within the APEC food system.
c) Provide dialogue opportunities to improve economy knowledge of
obstacles inhibiting youth participation in the food system and ability
to facilitate the collective learnings of youth, experts and policy
makers across the APEC region.
d) Promote greater agri-food financial inclusion by sharing information
and successes on lending schemes for business establishment and
development, including investment and e-payments; and perform
an assessment of existing barriers for financial inclusion by the end
of 2022.
Sustainability

15. Sustainability must be at the heart of a collaborative and holistic
approach to the food system. We commit to working together to
minimise the food system’s harmful impact on the environment.
16. While we are a diverse group of economies, we are committed collectively
to improving the APEC food system’s environmental performance, including
by sharing research and practical strategies to reduce greenhouse gas
emissions; adapt to climate change; increase sustainable production
(optimising resource use and protecting land and water) , processing and
consumption; and to reduce food loss and waste.
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17. To assist economies in achieving their individual sustainability goals,
economies have committed to the following actions:
a) Facilitate information sharing and utilise developments/best practices
on an ongoing voluntary basis, to address biodiversity and natural
resources depletion, soil use, and water source/supply issues.
b) Support each other to improve inventories of greenhouse gas
emissions from the food system.
c) Share best practice on encouraging responsible investment into
environmentally friendly, nature positive and sustainable food
production, processing and distribution.
d) Acknowledging that economies use a range of different policy
approaches in the food sector, we agree to identify and promote
approaches that would support good environmental outcomes while
also avoiding and/or minimising market distortion, including by drawing
on work from relevant international organisations.
e) Provide capacity building and best practice sharing workshops to
support member economies’ individual and collective efforts to align
with the UN Sustainable Development Goals 12.3 “by 2030, halve
per capita global food waste at the retail and consumer levels and
reduce food losses along production and supply chains, including
post-harvest losses,” with specific indicators based on each economy’s
respective situation such as measured by the UN/FAO Food Waste
Index (FWI) or other appropriate index. And promote public-private
investment in infrastructure and cold chain to reduce the current levels
of food loss and waste and review progress in this area by 2025.
Public Private Partnerships

18. APEC member economies are committed to working in partnership with
the private sector, led by ABAC, to shape and enhance the functioning
of the APEC food system, recognising the central role of the private sector
throughout the food value chain in food production and processing,
distribution, trade and investment and have committed to the following
actions:
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a) Promote regular dialogue between public and private sectors within
each economy to advise PPFS on how to enhance the business
environment for the food sector.
b) Review the functioning and terms of reference of the PPFS to ensure
a meaningful partnership with ABAC and the broader private sector,
which better reflects the priorities and interests of the private sector
and seeks to optimise their involvement.
SMART Goals and Food Security Roadmap Towards 2030
Implementation

19. Roadmap 2030 offers a path towards providing accessible, available,
nutritious and sufficient food for all in the APEC region and will be
implemented with appropriate prioritisation and regard to the identified
Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time based (SMART) goals.
To achieve this, economies have undertaken to:
a) Hold workshops by early 2022 to facilitate the transition from
Roadmap 2030 to the implementation plan, including developing
specific “next steps” on each of the identified actions
b) For each action area, develop, in 2022, an implementation plan which
identifies specific voluntary actions or initiatives member economies
may enact to deliver on Roadmap 2030, reflecting also prioritisation
that will achieve the most meaningful outcomes for producers and
businesses in the food sector.
c) Perform review of actions in 2025 (and progress) and a review of
the roadmap in 2030.
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นายประสบชััย เจริิญรััตน์์
นางสาวพััณอาภา เฉีียบฉลาด
นางสาวเมษารััศมิ์์� สัังขวุุฒิิ
นางสาวพาสิินีี ณ ป้้อมเพ็็ชร
นางสาวหทััยรััตน์์ สกลวิิทยานนท์์
นายศุุภกิิจ สรรค์์ศุุภกิิจ
นางสาวธีีราภรณ์์ วงศ์์โชคประสิิทธิิ
นางสาวกิิตติิมา จิินตนสนธิิ
นางกนกวรรณ ชููวิิเชีียร
นางสาวธนาพร ไหมทอง
นางสาวพรรษกร แก้้วงามพรรณ์์
นางสาวณััฐนิินท์์ ตรััยไชยรััตน์์
นางสาวสุุกััญญา รุุจีีนิิมิิต
นายบุุรััสกร สุุภาษีี
นางสาวกุุลลา ถิ่่�นวิิไล
นางณััฐสิินีี นึึกสม
นางสาวณััฐมนต์์ สิินเหล็็ก
นายสุุรศัักดิ์์� ตรีีวานิิช
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